BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS I.

Tóvári Judit

MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS I.

Tóvári Judit

Eger, 2011

Lektorálta:
CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.

Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth Lajos
Készült: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdájában, Egerben
Vezető: Kérészy László
Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné

Kurzusmegosztás elvén (OCW) alapuló informatikai curriculum és SCORM kompatibilis
tananyagfejlesztés Informatikus könyvtáros BA, MA lineáris képzésszerkezetben
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0005

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS I.

Tartalom
1 Bevezetés ....................................................................................................................... 9
1.1 Célkitűzés (kurzusra) ........................................................................................ 9
1.2 A kurzus tartalma .............................................................................................. 9
1.3 A kurzus tömör kifejtése ................................................................................... 9
1.4 Kompetenciák és követelmények .................................................................... 10
1.5 Tanulási tanácsok, tudnivalók ......................................................................... 10
2 A könyvtár, mint a rögzített információhoz való hozzáférés intézménye ............. 11
2.1 Célkitűzés A lecke céljának rövid meghatározása .......................................... 11
2.2 Tartalom rövid ismertetés a leckecímek alapján ............................................. 11
2.3 Az információhoz való hozzáférés kulcsa, a rendszerezés.............................. 11
2.3.1 Rendszerezés dokumentumtípusok szerint ......................................... 12
2.3.2 A dokumentumokban rejlő információk rendszerezése ...................... 12
2.4 Mű és dokumentum ......................................................................................... 13
2.5 A könyvtár állományában való tájékozódás segédeszköze, a katalógus ......... 14
2.5.1 A katalógustétel részei ........................................................................ 16
2.5.2 Bekezdések a katalógustételen ............................................................ 16
2.6 Összefoglalás................................................................................................... 17
2.7 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 17
3 A könyv részei és bibliográfiai adatközlése .............................................................. 18
3.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 18
3.2 Tartalom .......................................................................................................... 18
3.3 Az előzékek ..................................................................................................... 18
3.3.1 A könyv fő része, a szövegtest ............................................................ 48
3.3.2 A szöveg járulékos részei .................................................................... 49
3.4 Összefoglalás................................................................................................... 50
3.5 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 50
4 A bibliográfiai forrás azonosítása a bibliográfiai leírással ..................................... 51
4.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 51
4.2 A lecke témakörei ........................................................................................... 51
4.3 Bevezetés a fogalmak ismeretébe ................................................................... 51
4.3.1 A bibliográfiai leírás tárgya, a bibliográfiai egység ............................ 51
4.3.2 A bibliográfiai adatok forrásai ............................................................ 52
4.3.3 A bibliográfiai leírás felépítése ........................................................... 52
4.3.4 A bibliográfiai leírás szintje és szerkezete .......................................... 53
4.3.5 Az egyezményes jelek ......................................................................... 54
4.3.6 Az adatok írásmódja............................................................................ 56
4.4 Összefoglalás................................................................................................... 58
4.5 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 59
5 A cím- és szerzőségi közlés ......................................................................................... 60
5.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 60
5

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS I.
5.2
5.3

5.4
5.5

lecke témakörei ............................................................................................... 60
Az 1. adatcsoportban használatos elemek ....................................................... 60
5.3.1 Az 1. adatcsoport szerkezete. Egy- és többnyelvű adatok .................. 61
5.3.2 A címadatok ........................................................................................ 62
5.3.3 A szerzőségi adat ................................................................................ 68
5.3.4 A függelék adatai a leírásban .............................................................. 75
5.3.5 A párhuzamos adatok .......................................................................... 76
Összefoglalás................................................................................................... 80
Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 80

6 A gyűjtemények leírása .............................................................................................. 81
6.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 81
6.2 A lecke témakörei ........................................................................................... 81
6.3 A gyűjtemény .................................................................................................. 81
6.3.1 Különböző szerzők műveinek gyűjteménye ....................................... 81
6.3.2 A szerzői gyűjtemény.......................................................................... 84
6.3.3 A kolligátum ....................................................................................... 84
6.3.4 Könyvrészlet analitikus leírása ........................................................... 84
6.4 Összefoglalás................................................................................................... 86
6.5 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 86
7 A kiadás és a megjelenés adatai ................................................................................ 87
7.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 87
7.2 A lecke témakörei ........................................................................................... 87
7.3 A bibliográfiai leírás 2. adatcsoportja, a Kiadás ............................................. 87
7.3.1 Az adatcsoport adatai, egyezményes jelei, forráshelyei ...................... 87
7.3.2 A leírás nyelve, az adatok írásmódja................................................... 88
7.3.3 A hasonmás kiadás .............................................................................. 88
7.3.4 Az utánnyomás .................................................................................... 90
7.4 A bibliográfiai leírás Megjelenés adatcsoportja .............................................. 90
7.4.1 Az adatcsoport adatai, egyezményes jelei, forráshelyei ...................... 90
7.4.2 A leírás nyelve, az adatok írásmódja................................................... 91
7.4.3 Az adatcsoport szerkezete ................................................................... 91
7.4.4 A megjelenés helye ............................................................................. 91
7.4.5 A kiadó neve ....................................................................................... 94
7.4.6 A megjelenés éve(i) ............................................................................ 95
7.4.7 Közös kiadások megjelenési adatcsoportja ......................................... 97
7.5 Összefoglalás................................................................................................... 97
7.6 Önellenőrző kérdések ...................................................................................... 98
8 A terjedelem és a sorozat adatai................................................................................ 99
8.1 Célkitűzés ........................................................................................................ 99
8.2 Tartalom .......................................................................................................... 99
8.3 A tananyag kifejtése ........................................................................................ 99
8.3.1 Az adatcsoport adatai, egyezményes jelei, forráshelyei ...................... 99
8.3.2 Az adatcsoport szerkezete ................................................................... 99
8.4 A sorozat ....................................................................................................... 101
6

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS I.

8.5
8.6

8.4.1 Az adatok forráshelyei ...................................................................... 101
8.4.2 A leírás nyelve, az adatok írásmódja................................................. 101
8.4.3 Az adatcsoport szerkezete a könyv adatközlésének függvényében .. 101
8.4.4 Sorozat – alsorozat – több sorozat .................................................... 102
Összefoglalás................................................................................................. 102
Önellenőrző kérdések .................................................................................... 103

9 A megjegyzések és a terjesztési adatok ................................................................... 104
9.1 Célkitűzés ...................................................................................................... 104
9.2 A lecke témakörei ......................................................................................... 104
9.3 A bibliográfiai leírás 6. adatcsoportja, a Megjegyzések ............................... 104
9.4 A leírás 7. adatcsoportja, a Terjesztési adatok .............................................. 105
9.4.1 Az adatcsoport adatai, egyezményes jelei, forráshelyei .................... 105
9.5 Összefoglalás................................................................................................. 105
9.6 Önellenőrző kérdések .................................................................................... 105
10 Többkötetes könyvek bibliográfiai leírása ............................................................. 106
10.1 Célkitűzés ...................................................................................................... 106
10.2 Tartalom ........................................................................................................ 106
10.3 Többkötetes könyvek leírásának menete....................................................... 106
10.4 A többkötetes könyv adatainak forrásai és az adatok közlésmódja .............. 107
10.5 A bibliográfiai szint és a bibliográfiai leírás szerkezete................................ 108
10.5.1 A bibliográfiai szint és az adatok elrendezése .................................. 108
10.5.2 Egylépcsős monografikus szintű leírás.............................................. 108
10.5.3 Egylépcsős összefoglaló szintű leírás ................................................ 108
10.5.4 Többlépcsős monografikus szintű leírás............................................ 109
10.5.5 Többlépcsős összefoglaló szintű leírás .............................................. 110
10.6 Alkötetekből álló többkötetes könyv leírása ................................................. 112
10.7 Közös főcím nélküli többkötetes könyv ........................................................ 114
10.8 Összefoglalás................................................................................................. 114
10.9 Önellenőrző kérdések .................................................................................... 115
11 Az informatika hatása a katalogizálásra ................................................................ 116
11.1 Célkitűzés ...................................................................................................... 116
11.2 A lecke témakörei ......................................................................................... 116
11.3 A tananyag kifejtése ...................................................................................... 116
11.3.1 Az informatika hatása a katalogizálásra ............................................ 116
11.3.2 A bibliográfiai rekord........................................................................ 118
11.4 Összefoglalás................................................................................................. 128
11.5 Önellenőrző kérdések .................................................................................... 129
12 Összefoglalás ............................................................................................................. 130
12.1 A kurzusban kitűzött célok összefoglalása.................................................... 130
12.2 Tartalmi összefoglalás ................................................................................... 130
12.3 A tananyagban tanultak részletes összefoglalása .......................................... 130
12.3.1 A könyvtár, mint a rögzített információhoz való hozzáférés
intézménye........................................................................................ 130
7

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS I.
12.3.2 A könyv részei és bibliográfiai adatközlése ...................................... 130
12.3.3 A bibliográfiai forrás azonosítása a bibliográfiai leírással ................ 130
12.3.4 A cím- és szerzőségi közlés .............................................................. 130
12.3.5 A gyűjtemények leírása ..................................................................... 131
12.3.6 A kiadás és a megjelenés adatcsoportja ............................................ 131
12.3.7 A terjedelem és a sorozat adatcsoportja ............................................ 131
12.3.8 A megjegyzések és a terjesztési adatok ............................................ 132
12.3.9 A többkötetes könyvek bibliográfiai leírása ..................................... 132
12.3.10 Az informatika hatása a katalogizálásra ...................................... 132
13 Kiegészítések ............................................................................................................. 134
13.1 Irodalomjegyzék ............................................................................................ 134
13.1.1 Külső URL hivatkozások .................................................................. 135
13.2 Glosszárium, kulcsfogalmak értelmezése ..................................................... 136
13.3 Transzliterálási táblázatok ............................................................................. 142
14 Ábrajegyzék .............................................................................................................. 146
15 Médiaelemek ............................................................................................................. 148
16 Tesztek ....................................................................................................................... 149
16.1 Próbateszt ...................................................................................................... 149
16.2 Záróteszt A. ................................................................................................... 151
16.3 Záróteszt B. ................................................................................................... 157
16.4 Záróteszt C. ................................................................................................... 162

8

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS I.

1

BEVEZETÉS
1.1

CÉLKITŰZÉS (KURZUSRA)

Mára a nemzetközi információcserében élen járó könyvtárak (országos szakkönyvtárak,
felsőoktatási könyvtárak, megyei könyvtárak) teljes körűen, a kisebb könyvtárak pedig
jelentős részben az integrált könyvtári rendszereket használják a könyvtári munkafolyamatok, köztük a katalogizálás támogatására. Kialakultak a világméretű számítógépes
együttműködés lehetőségei és az osztott katalogizálással lehetővé váló rekordcsere révén a
könyvtárak közötti adatcserével érvényre juthat az egyszeri feldolgozás, többszöri felhasználás elve, aminek egyik alapfeltétele a bibliográfiai adatok egységes leírása, azonosítása,
szerkesztése, a csereformátumok alkalmazása. Ehhez ismerni kell azokat a nemzetközi
érvényű és hazai szabályzatokat, amelyek alkalmazásával lehetővé válik a dokumentumok
formai és tartalmi feltárása, metaadatokkal történő ellátása, a feltárás eredményének kereshetővé tétele nyilvános elérésű online katalógusokban.
A tananyag hozzájárul ahhoz, hogy a könyvtárak, információs intézmények, archívumok jövendő szakemberei (és a továbbképzésben résztvevők) képesek legyenek az elektronikus katalógusok építésére, a nemzetközi adatcserében való részvételre, és alkotó módon vegyenek részt a különböző gépi formátumok szabványainak egységesítési munkálataiban a kompatibilitás érdekében, a bibliográfiai adatok nemzetközi cseréjének zökkenőmentes megvalósulása érdekében. A könyvtárak között megvalósuló rekordcsere még
nagyobb felelősséget ró az elektronikus katalógust építő szakemberekre, mert munkájuk
minősége egyszerre több könyvtárban és információs intézményben határozza meg az információ megtalálhatóságát.

1.2

A KURZUS TARTALMA

1. A könyvtár, mint a rögzített információhoz való hozzáférés intézménye
2. A könyv részei és bibliográfiai adatközlése
3. A bibliográfiai forrás azonosítása a bibliográfiai leírással
4. A cím- és szerzőségi közlés
5. A gyűjtemények leírása
6. A kiadás és a megjelenés adatai
7. A terjedelem és a sorozat adatai
8. A megjegyzések és a terjesztési adatok
9. Többkötetes könyvek bibliográfiai leírása
10. Az informatika hatása a katalogizálásra

1.3

A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE

Ez a tananyag a nyomtatott dokumentumok bibliográfiai adatainak leírásával, metaadatokkal történő ellátásával, a leírás géppel olvasható formájának kialakításával foglalkozik a HUNMARC és a USMARC szabályzat összehasonlító elemzésén keresztül. A tananyag egy szemeszter ismeretanyagát tartalmazza, folytatása a Bibliográfiai adatfeldol9
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gozás 2. keretében a bibliográfiai adatokat tartalmazó rekordok hozzáférési pontjainak
kialakításával, az online elérésű nyilvános katalógusok (OPAC-ok) használatával, a megjelenítési formátumok tárgyalásával történik meg. A két szemeszter képezi alapját az összes
többi, nem nyomtatott könyvtári dokumentum feldolgozásának is.
1.4

KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK

A megszerzett ismeretek birtokában képes lesz szervezni az információt a megfelelő információs technológia használatával. Ehhez el kell sajátítania az információszervezés technológiáját, e kurzuson belül a dokumentumok formai feltárásának és a gépi katalogizálásnak az ismereteit.

1.5

TANULÁSI TANÁCSOK, TUDNIVALÓK

A tananyag gyakorlat közben sajátítható el, amihez föltétlenül szükség van az irodalomjegyzékben megadott segédletek használatára.
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2

A KÖNYVTÁR, MINT A RÖGZÍTETT INFORMÁCIÓHOZ VALÓ
HOZZÁFÉRÉS INTÉZMÉNYE
2.1

CÉLKITŰZÉS A LECKE CÉLJÁNAK RÖVID MEGHATÁROZÁSA

Ebben a leckében a dokumentumok és a dokumentumokban rejlő információk rendszerezésének fontosságáról fog olvasni. Megismerkedik a könyvtár állományában való tájékozódás segédeszközével, a katalógusokkal és a katalógusok „építőköveinek”, a katalógustételeknek a formájával, alkotóelemeivel.

2.2

TARTALOM RÖVID ISMERTETÉS A LECKECÍMEK ALAPJÁN

Az információhoz való hozzáférés kulcsa, a rendszerezés
Rendszerezés dokumentumtípusok szerint
A dokumentumokban rejlő információk rendszerezése
Mű és dokumentum
A könyvtár állományában való tájékozódás segédeszköze, a katalógus
A katalógustétel részei
Bekezdések a katalógustételen
Önellenőrző kérdések

2.3

AZ INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS KULCSA, A RENDSZEREZÉS

Mindjárt az elején egy feladattal kezdjük.
Bizonyára járt már könyvtárban. Gondolkodjon el azon, hogy miért ment oda?
Kedvelt írója legújabb regényét szerette volna kikölcsönözni, de nem emlékezett a címére? Vagy egy verset keresett, amelynek elfelejtette az íróját? Netán zenét szeretett volna
hallgatni? Vagy csupán egy konkrét adatra, jogszabályra volt szüksége? A lehetőségek
száma végtelen, viszont az biztos, hogy azért kereste fel a könyvtárat, mert olyan információra volt szüksége, amelyet valamely dokumentumban rögzítettek.
Például József Attila A Dunánál című versét kereste, amelyet szeretett volna elolvasni,
netán hangfelvételről meg is hallgatni. Az információ tehát esetünkben a József Attilavers, a dokumentum pedig, amelyben ezt az információt rögzítették, egy könyv vagy
folyóirat, illetve egy hanglemez, egy audio-CD vagy éppen egy virtuális könyvtár,
ahonnan a keresett vers letölthető.
Képzelje el a következő esetet:
Egy üres, nagy terembe behordanak egy teherautónyi könyvet, hanglemezt, folyóiratot,
CD-t, képet, azaz minden olyan információhordozót, amelyek a könyvtárakban is megtalálhatók.
Mit gondol, mi szükséges ahhoz, hogy a dokumentumoknak ebben a halmazában a keresett információ (esetünkben a József Attila-vers) megtalálható legyen?
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Nem nevezhető könyvtárnak a mégoly sokféle dokumentumtípusból álló gyűjtemény
sem, ha nem rendszerezik az anyagát, és nem tárják fel a dokumentumokban rejlő információkat.
A rendszerezést több oldalról lehet megközelíteni:
– a dokumentumtípusok oldaláról, illetve
– a dokumentumokban rejlő információk oldaláról formai és tartalmi szempontból.
Minden könyvtár és minden könyvtári munka alapja a rendszerszemlélet, a rendszerezés.

2.3.1

Rendszerezés dokumentumtípusok szerint

A könyvtár dokumentumainak legegyszerűbb rendszerezése a dokumentumtípusok szerinti rendszerezés. Ennek folyamán külön válogatják a könyveket, folyóiratokat, hangzó
dokumentumokat, filmeket, kisnyomtatványokat, mágneslemezeket és így tovább. Ezt
követően a dokumentumtípus jellegének legmegfelelőbb tárolási módot kiválasztva elhelyezik a dokumentumokat a tárolóeszközökön. (A könyveket polcokon, a hanglemezeket
függőtasakos tárolókban, a mikrofilmeket lemezszekrényekben.)
Ezt követően egy-egy dokumentumtípuson belül további rendszerezés lehetséges. Az
állomány elhelyezésekor (rendszerezésekor) többféle szempontot tartanak szem előtt, de
mindig a használatból indulnak ki. Rendszerezési szempont lehet:
a könyvtárhasználók keresési szempontjai,
gazdaságossági szempontok.
A könyveket például a használók keresési szempontjai alapján tovább bontják szépirodalomra és szakirodalomra. A szépirodalmat szerzői betűrendben, a szakirodalmat témák
szerint, azon belül pedig szerzői betűrendben helyezik el a pocokon.
Belső raktárban történő elhelyezéskor általában gazdaságossági szempontok játszanak
szerepet. A legtöbb könyvtár helyhiánnyal küzd, ezért a függőleges térveszteséget nagyságrendi raktározással próbálja kiküszöbölni. Nagyságrendi raktározás esetén a rendszerezés szempontja a könyv gerincmérete, így egymás mellé az azonos gerincmagasságú
könyvek kerülnek, a beérkezés sorrendjében.
A raktározás módja befolyásolja a dokumentum visszakeresésének a módját is. A könyvtárhasználó keresési szempontjaival összevetve kell dönteni a legmegfelelőbb állományelhelyezésről.
2.3.2

A dokumentumokban rejlő információk rendszerezése

A dokumentumokban rejlő információkat formai és tartalmi oldalról egyaránt fel kell
tárni annak érdekében, hogy a dokumentum sokoldalúan visszakereshető legyen, és az az
olvasó is meg tudja találni a keresett művet vagy dokumentumot, aki csak a szerzőt, vagy
csak a címet, vagy csak a témát ismeri.
A formai adatok szerinti feltárás elsődleges célja a dokumentum minden kétséget kizáró azonosítása, a keresett mű vagy dokumentum megtalálása a katalógus vagy bibliográfia által közölt adatok alapján.
12
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A formai adatokat – mint például a szerző neve, a dokumentum címe, gerincmérete,
oldalszáma, megjelenési adatai és így tovább – másképpen könyvészeti vagy bibliográfiai adatoknak is nevezik.
A könyvészeti adatokon keresztül történő feltárás a bibliográfiai
leírás, amely a dokumentum formai adatait logikai csoportosítás
szerint kialakított adatcsoportokba rendezi. Feladata a dokumentum adatainak hű tükrözése, a katalógustételen látható adatok
alapján a dokumentum azonosításának lehetővé tétele.
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a katalógusba kerülő bibliográfiai tétel helyettesíti a
könyvtár valamely raktári helyén megtalálható dokumentumot. Adatainak tehát egyeznie
kell a dokumentumon levő adatokkal, különben a katalógustétel (vagy a rekord) alapján
nem azonosítható a dokumentum.
A dokumentumot tartalmi jegyei alapján is fel kell tárni. Ez történhet természetes
emberi nyelven kifejezett tárgyszavakkal vagy a tudományrendszerezésen alapuló, az
egyes fogalmakat a számok nyelvén kifejező ETO szakjelzetekkel.
E jegyzetnek nem témája a tartalmi feltárás, azzal az információkereső nyelvek tantárgy keretében fog megismerkedni. (Ezzel a témával ezért a továbbiakban nem foglalkozunk). A könyvtári feldolgozó munka folyamatában azonban nem válik el e kétféle megközelítés, a feldolgozó könyvtárosnak mind a formai, mind a tartalmi
feltárást el kell végeznie és a feltárás eredményeként született adatokat ugyanazon a
katalógustételen megjelenítenie.

2.4

MŰ ÉS DOKUMENTUM

Az első kérdés, amit elöljáróban tisztázni kell, hogy a bibliográfiai adat – és ezen keresztül a bibliográfiai leírás fogalma – műhöz vagy dokumentumhoz kötődik-e.
Az 1. ábrán látható példában szerepel a XX. századi angol drámák című kötet (a dokumentum), amely kilenc drámát, azaz kilenc művet tartalmaz. Ha csak a dokumentum címe
(XX. századi angol drámák) szerint kerülne tétel a katalógusba, az biztosítaná ugyan a
dokumentum (a könyv) cím szerinti visszakeresését, de nem tenné lehetővé a kötetben
közzétett egyes művek, – például Beckett Godot-ra várva című művének – a megtalálását.
Ezért a könyvet analizálni kell, és a kötetet alkotó egyes művek szerzőihez és a művek
címeihez is tételt tenni. Ez lesz majd az analitikus leírás.
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1. Közös főcímmel rendelkező gyűjtemény

Az olvasó könyvtárhasználatának általában az a célja, hogy megtalálja és elolvassa
azokat a műveket, amelyek őt érdeklik, függetlenül attól, hogy az a mű – példánkban G. B.
Shaw Ember és felsőbbrendű ember című drámája – valamely gyűjteményes kötet részeként jelent-e meg, önálló kötetben adták-e ki, vagy folytatásokban közölte-e egy folyóirat.
Ebben az esetben az olvasó művet keres, a megjelenés könyvészeti adatai jelentéktelenek
számára.
Ha ugyanennek a drámának a különböző kiadásait egy szövegkritikai kutatás számára
akarja összegyűjteni, keresésének súlypontja egyaránt esik a műre és a dokumentumra,
amelyben a mű megjelent. Ez utóbbi esetben tehát a dokumentum bibliográfiai adatai, mint
keresési és azonosítási szempontok nagyobb hangsúlyt kapnak. A tudományos kutatás
számára annak is információértéke van, hogy melyik kiadónál jelent meg a keresett mű. A
kiadó neve sok esetben minőségi garanciát is jelent.
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a mű a dokumentum szellemi tartalma. A bibliográfiai adatfeldolgozásnak egyaránt célja a dokumentum és a mű feltárása.

2.5

A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYÁBAN VALÓ TÁJÉKOZÓDÁS
SEGÉDESZKÖZE, A KATALÓGUS

Amikor a könyvtár dokumentumait elhelyezik a tárolóhelyeken (a könyveket a polcokon, a hanglemezeket a hanglemeztartó tasakokban, a mikrofilmeket a lemezszekrényekben stb.), akkor végeznek ugyan egyfajta rendszerezést, de ez csak első és felületes rendezése lehet annak az ismeret- és adathalmaznak, amelyet ezek a dokumentumok hordoznak.
A raktározással csak nagy vonalakban gyűjtik egy helyre az összetartozó témákat, a részletekben elmélyedni így még nem lehet, és egyáltalán nem tudják kifejezni a gyűjteményes
kötetekben, szerzői gyűjteményekben, kolligátumokban megjelent műveket, de még a
többszerzős művek második, harmadik stb. szerzőjének műveit sem, mert az egy fizikai
14
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egységként jelentkező kötetet, akárhány művet tartalmaz is, egyszerre csak egy helyen
lehet raktározni.
A könyvtár állományában való tájékozódáshoz szükség van tehát olyan segédeszközökre, amelyek egyrészt az azonosíthatóság érdekében pontosan tükrözik a dokumentumok
bibliográfiai adatait, visszakereshetővé teszik a dokumentumokban rejlő részdokumentumokat, másrészt lehetővé teszik a könyvtár állományában a tartalmi szempontok szerinti
keresést is. Ez a segédeszköz a könyvtárhasználók legjellemzőbb információkeresési
szempontjai szerint szerkesztett katalógus.
A katalógus legfontosabb feladata – első megközelítésben – a könyvtár állományában
való eligazítás, a keresett bibliográfiai forrás megtalálásának a biztosítása.
Amikor a könyvtár használója információért fordul a katalógushoz, párbeszédet folytat
vele annak érdekében, hogy megtalálja azt a dokumentumot, amit keres.
Az olvasó célirányosan feltett kérdéseinek vannak olyan információelemei, amelyek
tartalmi, és vannak olyan információelemei, amelyek a keresett dokumentumok vagy művek formai (bibliográfiai vagy más néven könyvészeti) adataira vonatkoznak. A katalógusok feladata, hogy ezekre a kérdésekre megadják a választ, vagyis a formai és tartalmi
keresési szempontokon keresztül eljuttassák az olvasót a keresett dokumentumhoz vagy
műhöz. A katalógus nyilván csak akkor tud választ adni az olvasó kérdésére, ha a keresett
mű megvan a könyvtárban, azt tartalmilag és bibliográfiai adatait tekintve is feldolgozták,
a feldolgozott adatok összességéből katalógustételeket (vagy rekordokat) szerkesztettek és
azokból katalógusokat építettek.
Az olvasók legjellemzőbb kérdéseinek csoportjai jelentik azt a feladatsort, amelyet a
katalógusoknak teljesíteniük kell. A könyvtár használója művet, konkrét dokumentumot
vagy témát keres.
Ha a kérdés a konkrét műre vagy a dokumentumra irányul és a keresés cédulakatalógusban történik, a választ a leíró katalógus, ha témára, a szakkatalógusok valamelyike
adja meg. Ha elektronikus katalógusban (OPAC-ban1) keres, a felhasználó által minősített keresési szempontnak megfelelően irányítja a rendszer a rekordnak ahhoz a mezőjéhez, amelyiknek a kapcsolata révén a keresés eredménye egy találati lista lesz.
Ebből a listából különböző megjelenítési formátumokban tekintheti meg a kiválasztott
bibliográfiai forrás adatait.
A katalógusok épülhetnek hagyományos manuális eljárással, de a formai és tartalmi
adatokból számítógépes adatbázist is építhet a könyvtáros. Bármelyik technikai megoldást választja is, a fogalmak, az adatok értelmezése ugyanaz.
Például az alcím vagy a szerzőség, a mű és dokumentum stb. fogalma, értelmezése
nem változik a technikai kivitelezés függvényében. Egy hagyományos könyvtári katalógus éppúgy nevezhető adatbázisnak, mint számítógépes változata, csupán kezelésük
módjában van különbség, amit a számítógép és a számítógépes hálózatok technikai
megoldásai idéznek elő.

1

Online Public Acces Catalog
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A könyvtárba betérő olvasó keresési szempontja attól függ, hogy mit tud arról a dokumentumról, amit keres.
Ismeri a szerző nevét (formai keresési szempont): a szerző neve (személynév vagy testületi név) szerint keres. Keresésének módját befolyásolja, hogy ismeri-e az állomány elhelyezését és az igénybe vehető tájékoztatási segédeszközöket, mint például a katalógusokat.
Ha az olvasó a legegyszerűbb rendszerezés, az állomány fizikai elhelyezése alapján akar
tájékozódni, és szépirodalmat keres, a szerzői betűrendben elhelyezett könyvek között a
megfelelő betűnél keresi a polcon a könyvet. Ha téma szerint keres, ahhoz már tudnia kell
a tematikus elrendezés szempontjait és akkor a megfelelő témánál szintén a polcokon keres. Ha keresése nem jár sikerrel, annak számos oka lehet, például (a teljesség igénye nélkül):
– nincs attól a szerzőtől könyv a könyvtárban,
– kikölcsönözték a könyvet,
– a keresett szerző nem a könyv, hanem a könyvben megjelent valamely mű
szerzője,
– a könyvkötészetben van, vagy elveszett,
– a szerző nem szépirodalmi, hanem szakirodalmi mű szerzője,
– máshol raktározzák a könyvet.
Mindazokban az esetekben, amikor közvetlenül nem található meg a dokumentum, a
tájékozódáshoz segédeszközre, katalógusra van szükség.
2.5.1

A katalógustétel részei

A továbbiakban katalógustétel alatt egyaránt értjük a cédulakatalógus tételeit és az
elektronikus katalógus ISBD alapú megjelenítési formátumait.
A leíró katalógus a dokumentum formai megközelítésének oldaláról, a leíró adatok
alapján tájékoztat a könyvtár állományáról. E feladatát a katalógustételeken feltüntetett
adatok segítségével teljesíti.
A tétel középső része, a bibliográfiai leírás logikai adatcsoportokba rendezve tartalmazza a dokumentum minden kétséget kizáró azonosítását szolgáló könyvészeti adatokat.
A tételt besorolási adata alapján helyezik el (sorolják be) a katalógusba(n), illetve a kereséskor a besorolási adat alapján keresik vissza. Egy-egy besorolási adat egy-egy visszakeresési szempontnak felel meg.
A katalógusból visszakeresett tétel raktári jelzete vezet el a dokumentum könyvtáron
belüli raktározási helyéhez.
2.5.2

Bekezdések a katalógustételen

Első betűhelyen kell leírni a raktári jelzetet, a főtétel első besorolási adatát, a tárgyi
melléktétel első besorolási adatának * jelét és az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás)
szakjelzetet. A készen vásárolt katalógustételeken az állománygyarapítási tanácsadó kód is
itt található.
A harmadik betűhelyen kezdődik a tétel bibliográfiai leírás részének első sora, de a leírás minden további sorát az első betűhelyen kell kezdeni. Ha a megjegyzések és a terjesz16
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tés adatcsoportját új bekezdésben kezdi, ez azt jelenti, hogy e két adatcsoport leírása új
sorban kezdődik. Ebben az esetben elmarad az adatcsoport-elválasztó jel. Új bekezdés
esetén a Megjegyzések adatcsoportot kisebb betűnagysággal, míg a Terjesztés adatcsoport
ISBN-jelét dőlt betűvel kell írni.
Az ötödik betűhelyen a közreműködői melléktételek besorolási adatait megelőző Mt. és
az utalótételek besorolási adatait megelőző Ut. rövidítések kezdődnek. Egy dokumentum
visszakereséséhez több közreműködői melléktétel is szükségessé válhat.
Ebben az esetben két megoldás közül választhat:
1. minden közreműködői melléktételi besorolási adat új sorban kezdődik, de a melléktételek besorolási adatainak a jelölésére használatos Mt.: rövidítés csak egyszer írható le.
2. másik esetben a közreműködői melléktételek besorolási adatait folyamatosan írja. Az
Mt.: rövidítést ekkor is csak az első melléktételi besorolási adat elé, egyszer kell leírni,
viszont minden további besorolási adatot az adatcsoport-elválasztó jellel kell elkülöníteni.
Az utalótételek besorolási adatainak közlésekor annyiszor kell leírni az Ut. rövidítést,
ahány utalás van.

2.6

ÖSSZEFOGLALÁS

A könyvtár raktárában levő dokumentumot a katalógusban a dokumentum könyvészeti
adataiból szerkesztett tételek helyettesítik, amelyeken a bibliográfiai adatoknak ugyanolyan formában kell előfordulniuk, mint ahogyan azok a dokumentumon láthatók. A katalógustétel leírás része csak e követelmény teljesülése esetén képes a dokumentum minden
kétséget kizáró azonosítására.

2.7

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Mi a különbség a leíró katalógus és a betűrendes katalógus között?
2. Mi a mű és a dokumentum közötti különbség?
3. Határozza meg a bibliográfiai leírás fogalmát!
4. Melyek a leíró katalógus funkciói?
5. Melyek a leíró katalógus keresési szempontjai?
6. Egy adott könyvtár állományáról tájékoztató segédeszköz:
7. Egy témakör irodalmáról tájékoztató segédeszköz:
8. Milyen részekből épül fel a katalógustétel? Nevezze meg a részeket!
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3

A KÖNYV RÉSZEI ÉS BIBLIOGRÁFIAI ADATKÖZLÉSE
CÉLKITŰZÉS

3.1

Ebben a leckében megismerkedik a szabványosan szerkesztett könyv részeivel, alkotóelemeivel. Ezek az ismeretek a későbbiekben fontosak lesznek az azonosításhoz szükséges
adatelemek felismeréséhez, illetve az adatok leírhatóságának eldöntéséhez.

TARTALOM

3.2

A könyv szöveget megelőző részei és a részek bibliográfiai adatközlése
A könyv címadatai
A főcím kiválasztása különböző nyelvű címadatok közül
Az alcím és az egyéb címadat
A szerzőségi adatok
A könyvek nemzetközi azonosító száma, az ISBN
A kolofon és az impresszum adatok
Katalogizálási adatok a könyvben
A könyv fő része, a szövegtest
A melléklet

3.3

AZ ELŐZÉKEK

A borítófedél, a kötéstábla és a gerinc
A könyv lapjait (a könyvtestet) fűzött könyv esetén a borítófedél, kötött könyv esetén
az első és a hátsó kötéstábla fogja közre.
A könyvkötő szakma különböző kötésfajtákat ismer, amelyeket attól függően alkalmaz,
hogy milyen lesz a felhasználás módja, a könyv várhatóan milyen igénybevételnek lesz
kitéve és ezekhez képest milyen kötés gazdaságos.
Alapvetően az alábbi kötésfajtákat különböztetik meg:
– puha kötés,
– félkemény kötés,
– kemény kötés.
A könyvészeti gyakorlat a bibliográfiai adatfeldolgozás során a puha kötésben megjelent könyvet egyszerűen csak fűzött könyvnek, a kemény és félkemény kötésben megjelent
könyvet pedig kötött könyvnek nevezi.
A puha kötésben készülő könyvet karton borítófedélbe fűzik vagy ragasztják, aminek
nincs pereme, azaz mérete pontosan megegyezik a könyvtest lapjainak méretével.
A kemény kötés elöl-hátul kemény borítást jelent, aminek több fajtája ismert attól függően, hogy a tábla milyen anyagból készült. Ennek megfelelően ismerünk papír-, nyl-,
selyem-, pergamen-, félvászon- és vászon-, valamint félbőr- és bőrkötést. A kemény kötésű
könyveknél már oromszegély és jelzőszalag is megjelenik a gerinchez közelebb eső könyvtest-részen, díszesebb kötések gerincére pedig bordázat kerül.
Az első és hátsó kötéstáblát a könyvgerinc fogja össze.
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Egyes könyvek kötéstáblája azzal fizikailag össze nem tartozó védőborítót is kaphat, és
mint a neve is mutatja, főleg piszkolódástól védő funkciója van. A védőborítónak a kötéstábla belső oldala felé behajtott része a ,,fül”, amely a szerzővel vagy a művel kapcsolatos
szöveget tartalmazza.
Mivel a védőborító tiltott forrásnak számít, adatai a bibliográfiai leíráshoz közvetlenül
nem használhatók fel, szövegét mégis érdemes elolvasni, mert segítséget jelenthet az
adatelemek értelmezéséhez.
A borítófedél, a kötéstábla és a gerinc is tartalmaznak adatokat a könyv azonosításához,
az alábbi elrendezésben:
Ha a kötéstáblán és a borítófedélen feltüntetik a szerző(k) nevét és a könyv főcímét,
azt a címoldallal megegyező formában kell tenni. Előfordul azonban, hogy a mű főcíme egyszerűsített alakban ismertebb, mint ahogyan a címoldal közli. Ekkor lehetséges
a közismert cím feltüntetése a gerincen. Ez utóbbi esetben ugyanaz a könyv tartalmában ugyan azonos, de a közlésmódot illetően két különböző formájú címet fog közölni. Ugyanez megengedett a szerző(k) nevének közlésénél is, amikor a nevek terjedelme vagy más okok miatt csak a név lényegesnek ítélt elemeit (például csak a
vezetéknevet) közlik a gerincen. A címoldalon közölttől eltérő adatok a megjegyzések
adatcsoportban tüntethetők fel.
A kötéstábla vagy a borítófedél hátsó külső oldalának bal felső sarkában tüntetik fel a
könyv árát. Többkötetes könyvek, illetve több kötésváltozatban megjelent könyvek árát
úgy kell közölni, hogy abból világosan kitűnjék, az ár melyik kötetre, illetve milyen kötésváltozatra vonatkozik. Az árat a védőborítón is fel lehet tüntetni.
Ha a könyvtest vastagsága meghaladja az 5 mm-t, a gerincen fel kell tüntetni a szerző(k) nevét, a könyv főcímét és a többkötetes könyv kötetjelzését. Ha a könyv vastagsága
nem éri el az 5 mm-t, ezeket az adatokat a kötéstáblán vagy a védőborítón kell közölni.
Az eddigiekből is látható, hogy nem mindegy, vajon a könyv főcímét a kötéstábláról
vagy a címoldalról írja-e le a bibliográfiai adatfeldolgozó, akinek az a feladata, hogy
1. a katalógustétel bibliográfiai leírás részének elkészítésével minden kétséget kizáró
módon azonosíthatóvá tegye a dokumentumot,
2. a besorolási adatok elkészítésével biztosítsa, hogy a mű különböző kiadásai – bármilyen címen jelentek is meg – az olvasó cím szerint is vissza tudja keresni mind a dokumentumot, mind a művet.
Ennek érdekében a katalógustétel bibliográfiai leírás része számára az egyes adatelemek csak a számukra előírt forráshelyekről vehetők, míg a könyv többi részei még akkor sem használhatók fel bizonyos adatelemek leírására, ha azokat esetleg közli a
könyv.
Például főcím és alcím csak a címlap homlokoldaláról írható le, vagyis hiába közöl alcímet a címlap hátoldala, ezt az alcímet a bibliográfiai leírás első adatcsoportjában
nem szabad leírni. (A téma részletes tárgyalására később visszatérünk).
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A könyvkötő szakma szemszögéből az előzékek feladata a kötéstábla és a szöveges
rész közötti fizikai kapcsolat biztosítása, a kötés megerősítése. Előzéknek csak azt a
két lapot nevezik, amelyikkel a könyvtestet a táblához erősítik. E két lap közül az
egyiket a kötéstábla belső oldalához ragasztják, a másik szabadon marad. Ezek az
előzéklapok vastagabb papírból készülnek, mint a könyvtest többi része és bibliográfiai adatokat nem tartalmaznak. A könyvkötészet a címoldalt megelőző, a könyvtesttel megegyező minőségű papírból készült lapot és a címlapot nem sorolja az előzékek közé.

Könyvészeti szempontból
az előzékek fogalmába a szöveget megelőző valamennyi oldal beletartozik, beleértve a
kötéstábla és a borítófedél homlokoldalát, a címoldalt és a címoldal hátoldalát, a
verzót is. Ezek az oldalak tartalmazzák a könyv azonosításához szükséges legfontosabb bibliográfiai adatokat. Tehát amíg a könyvkötészet az előzékek fizikai funkcióit
tartja szem előtt a fogalom meghatározásakor, addig a bibliográfiai gyakorlat az azonosításhoz szükséges adatok csoportalkotó funkcióját tekinti elsődlegesnek. A bibliográfiai adatfeldolgozáskor a könyvészeti fogalommeghatározást kell szem előtt tartani.
Mivel a bibliográfiai leírás során olyan adatokat dolgoznak fel, amelyeket a dokumentum valamely részén (valamely forráshelyen) közöltek, az adatok leírásához a könyv legkisebb fizikai egységét, az oldalt (pagina) használják.
A bibliográfiai leírás során tehát elsősorban oldalakban kell gondolkodni és nem lapokban, mert egy meghatározott formában leírható adatelem csak valamely oldalról
olvasható el és nem lapról. A lap ugyanis két oldalt jelent.
Ha tehát kimondja azt a szót, hogy lap, azzal egyúttal azt is kifejezte, hogy két oldalra
gondolt. Két oldalról egyszerre egyetlen adatot venni pedig fizikai képtelenség! Ügyeljen
tehát a fogalmak helyes használatára! (Természetesen vannak esetek, amikor valamely
terjedelmi adatot csak lapokban lehet kifejezni.)
A könyvészeti fogalmak szerinti az előzékoldalak nem egyenrangúak. Felhasználásukkor az alábbi sorrendet kell figyelembe venni:
1. címlap homlokoldala (rektó),
2. címlap hátoldala (verzó),
3. egyéb előzékek (címoldalt megelőző oldalak, végül a borítófedél vagy a kötéstábla).

A címoldal és a címoldalon feltüntetett adatok
A címlap homlokoldalát más szóval címoldalnak, idegen szóval rektónak nevezik.
Mivel a címoldal egyik fontos ismertetője a cím- és szerzőségi adatok közlése, viszont
egy könyvben nemcsak egyetlen olyan oldal lehet, amely ezeket az adatokat tartalmazza,
szükséges annak tisztázása, hogy melyek azok az adatelemek, amelyeknek megléte esetén
címoldalnak nevezhető valamely oldal.
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Címoldalnak akkor minősül valamely oldal, ha a főcímen és a jellemző szerzőségi
adato(ko)n kívül a megjelenési adatok legalább egyikét, többnyire a kiadó nevét (vagy
a megjelenés helyét, vagy a megjelenés évét) is tartalmazza.
A könyv címadatai
A címoldal a könyv címadatai közül a főcímet, párhuzamos címet, alcímet, egyéb
címadatot és esetleg a sorozati címet tartalmazhatja. Ezek a címadatok más-más funkciót töltenek be a dokumentum azonosításakor és annak érdekében, hogy egymástól
megkülönböztethetők és felismerhetők legyenek, tartalmi és formai különbséget kell
közöttük tenni, azaz meg kell határozni a fogalmakat.
A főcím és a párhuzamos cím
A főcím a címoldalon közölt, a könyv tartalmára vonatkozó szó, jel vagy kifejezés,
amely a címadatok közül tipográfiailag egyértelműen kiemelt. Kiválasztásánál nagyon
fontos szabály, hogy a tipográfiai kiemelés alapján csak több címadat közlése esetén
lehet választani.
Több címadata van a könyvnek, ha ugyanazon a nyelven főcímet, alcímet és egyéb
címadatot is közöl, illetve, ha a címeket több nyelven közli, vagy sorozati címet is megad.
Még számos más variáció is előfordulhat, de a főbb típusok ezek. Ha tehát a címoldalon
több címadatot közöl a könyv, akkor válik szükségessé a választás, a címadatok minősítése.

A főcím kiválasztása azonos nyelvű címadatok közül
A 3. ábrán látható könyvnek három, azonos nyelven közölt címadata is van:
1. Sorozatcím (Műelemzések Kiskönyvtára a sorozat, mint újabb dokumentum tartalmára vonatkozó kifejezés)
2. Főcím („E kor nekünk szülőnk és megölőnk…” a könyv, mint dokumentum tartalmára vonatkozó kifejezés)
3. Alcím (Az önismeret kérdései Örkény István drámáiban a főcímet pontosítja, magyarázza)
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2. Több, azonos nyelvű címadat a címoldalon

A fenti három címadat közül a fogalmak értelmezése és a tipográfiai kiemelés alapján
lehet kiválasztani a főcímet, amit a sorozatcímhez képest nagyobb betűkkel nyomtatták,
az alcímtől pedig a nagybetűs írásmód különbözteti meg.
Ha ennek ellenére gondot okozna a főcím kiválasztása, segítségére van az adatok elrendezése a címoldalon. Az oldal felső részén a sorozatcímet közlik. A főcím általában a
címoldal felső harmadában helyezkedik el és megelőzi az alcímet.
Azonos nyelvű címadatok közül főcím a tipográfiailag kiemelt cím, de ha ez alapján
nem lehet dönteni, akkor a sorrendben elsőként közölt cím minősül főcímnek.

Egyazon cím tipográfiailag kiemelt részei
A 3. ábrán látható könyvnek egyetlen hosszú címe van:
Libellus pictus, azaz képekkel írott könyvecskéje jeles házaknak, melyeket Alsócsernátontól Zsibóig eleink önnön oltalmukra és uruk dicséretére sok fáradozással emeltek
és mesteri kézzel ékesítettek.
Első látásra megzavarhatja a főcím kiválasztását, hogy e hosszú cím egyes szavait változó betűnagysággal nyomtatták, közülük a „jeles házak” rész különösen kiemelkedik.
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Semmiképp sem lehet azonban a tipográfiailag kiemelt címrészletet (jeles házak) főcímmé tenni, hiszen a könyvnek csak egyetlen címadata van. A „jeles házak” ennek az egy
címnek a része. Mivel nincs több címadat, választási lehetőség sincs.

3. Egyazon cím tipográfiailag kiemelt részei

Ha a főcímnek csak valamely részét emelték ki tipográfiailag, és a kiemelt rész szövegkörnyezetével együtt alkot értelmes mondatot, az egész közlés főcímnek minősül.
Ha viszont a címoldal azonos nyelven több címadatot közöl, akkor azok közül az
egyik a főcím, a másik pedig többnyire az alcím vagy az egyéb címadat. Ez utóbbi kettő könnyen megkülönböztethető a főcímtől, mert szabvány írja elő, hogy az alcímet és
az egyéb címadatot a főcímtől tipográfiailag is meg kell különböztetni.
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A főcím kiválasztása a különböző nyelvű címadatok közül

4. A főcím megismétlése más nyelven

A 4. ábrán látható címoldal három, ezek között két azonos nyelvű címadatot tartalmaz.
Az azonos nyelvű (magyar) címek közül a legelsőként közölt cím a sorozat címe. Ennek
megállapításához két támpontunk van:
1. a sorozatcímet a címoldal legfelső részén helyezték el,
2. az időszakosságot jelző sorozati számot is tartalmazza.
A fenti ábrán látható, tipográfiailag azonosan formált, de különböző nyelvű címek közül
kell kiválasztani a főcímet. A választásnak sorrendben három, egymással fel nem cserélhető szempontja van2:
1. Először meg kell állapítani a könyv szövegének a nyelvét, majd a szöveg nyelvével
megegyező nyelvű címet kiválasztani főcímként. A másik, címoldalon közölt cím
párhuzamos cím lesz.
A 4. ábrán látható könyv szövege kétnyelvű (angol és magyar), tehát ennek alapján nem
választható ki a főcím. Ekkor kell figyelembe venni a második választási lehetőséget.
2. Ha a szöveg nyelve alapján nem lehet főcímet választani, akkor a főcím a tipográfiailag kiemelt cím.
2

Lásd még a Többes címoldal fejezetet!
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A fenti példában a tipográfia alapján sem lehet főcímet választani, tehát szükség van
egy harmadik szempontra is.
3. Ha a tipográfiai kiemelés alapján sem lehet választani, akkor a sorrendben elsőként
közölt cím a főcím.
A különböző nyelvű címek közül többes címoldal esetén automatikusan a jobboldali
oldalon közölt cím, egy címoldal esetén pedig a tipográfiailag kiemelt cím a főcím. A
példánkban szereplő címekre ez a szabály nem vonatkoztatható, mert egyik cím sem
kiemelt. A főcím kiválasztására így marad a harmadik szempont. A sorrendben elsőként közölt angol nyelvű cím a főcím, a magyar nyelvű cím pedig párhuzamos címnek
minősül.

Az alcím és az egyéb címadat
Az alcím a főcímre vonatkozik, azt kiegészíti, magyarázza vagy módosítja.
Az egyéb címadat a műfajra, illetve a kiadás indítékaira vonatkozik.
Az egyéb címadatokat az egyéb előzékeken is fel lehet tüntetni. Gyakran igen nehéz az
alcím és az egyéb címadat között különbséget tenni. Megkülönböztetésük mégis fontos,
mert ezeket az adatokat – az alcímet ritkábban, de az egyéb címadatot gyakran – a verzón
is közölhetik. A bibliográfiai leírás számára alcím azonban csak a címoldalról vehető, míg
egyéb címadat leírható a verzóról is. Ha alcímet és egyéb címadatot is közölnek a források,
előbb az alcímet, utána az egyéb címadatot kell leírni. Ezért mielőtt leírna egy címet, ellenőrizze, hogy ráillik-e a fogalom meghatározása!

5. A főcím kiválasztása a tipográfiai kiemelés alapján

A túlzsúfolt címoldal két magyar nyelvű címadatot tartalmaz. A tipográfiai kiemelés
alapján kiválasztható a főcím (Mi micsoda magyarul a számítástechnikában?).
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A „Mikroszámítógépes értelmező szótár”-ról kell eldönteni, hogy alcím vagy egyéb
címadat-e?
Hívjuk segítségül a fogalom-meghatározásokat!
Ha alcímnek gondoljuk, ráillik-e, hogy magyarázza a főcímet? Igen, mert pontosabbá
teszi a főcím értelmét.
De egyéb címadatnak is értelmezhetjük, mert a dokumentum műfajára vonatkozó közlés. Esetünkben azonban nincs jelentősége, hogy alcímnek vagy egyéb címadatnak nevezzük-e, mert címoldalon van, ahonnan mindkét minőségben leírható az adat, nincs másik
alcím vagy egyéb címadat, hogy sorrendet kellene megállapítani.
A bibliográfiai adatfeldolgozás szempontjából nem tartozik az egyéb címadat fogalomkörébe
– a könyv terjesztésére vonatkozó korlátozó előírás:
Például: Szolgálati használatra, Belső használatra
–

a kéziratként kiadott művek esetében az ennek megfelelő minősítés:

Például: Kézirat gyanánt.

A szerzőségi adatok
A címoldalon a szerzőségi adatok közül a szerző(k) teljes nevét kell feltüntetni. (Ennek
ellenére előfordul, hogy a szerzőnek csak a vezetéknevét közli a címoldalon a kiadó, a
teljes nevet pedig a verzón tünteti fel.) Ha a könyvnek háromnál több szerzője van, e szerzők neve a címoldal helyett a verzón is feltüntethető. Többszerzős műveknél mindig van
szerkesztő, összeállító vagy válogató, aki(k)nek a nevét – a megfelelő közreműködői funkció feltüntetésével – a címoldalon közölni kell, ha a szerzők neve a verzóra kerül.
Ahogyan a címadatoknál, a szerzőségi adatoknál is szükséges a fogalmak pontosítása,
meghatározása, hiszen a későbbiek során, amikor a könyv forráshelyei alapján el kell készíteni a bibliográfiai leírást, a fogalmak értelmezése segítségével tudunk csak leírni bizonyos adatelemeket. A szerzőségi funkció meghatározásánál abból indulunk ki, hogy a mű
szellemi tartalmát létre kell hozni valakinek, így mindazok a személyek vagy testületek,
akik vagy amelyek hozzájárulnak a mű szellemi tartalmának a létrejöttéhez, cselekszenek,
tesznek valamit a mű (írásmű, zenemű, képi ábrázolás stb.) megalkotása vagy közérthetősége érdekében, tehát valamilyen szerzőségi funkcióban vannak. Funkciójukkal kapcsolatban feltehető a ,,mit csinált?” kérdés.

A leggyakrabban előforduló szerzőségi funkciók:
A szerző a mű szellemi tartalmának létrehozója, aki a tartalomért elsősorban felelős,
tehát a legfontosabb szerzőségi adat.
Itt nemcsak írásművekre kell gondolni, hanem a szellemi alkotások legszélesebb körére.
Ahogyan szerző egy regény írója, úgy szerző a zeneművet megalkotó zeneszerző, a gondolatait képi eszközökkel kifejező grafikus, a fotóművész, de szerző például az Országgyűlés
is, az általa elfogadott törvényekkel kapcsolatban.
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A közreműködő3 hozzájárul a szellemi tartalom létrejöttéhez, azt kifejezőbbé, közérthetőbbé teszi
–
–
–
–
–

illusztrálja a művet (például egy mesekönyv szövege a gyermek számára érthetőbb, emlékezetesebb, ha képek is kísérik a szöveges mondanivalót),
fordítja, ezáltal más nyelve(ke)n is lehetővé válik a mű megismerése,
egy vagy több szerző írásaiból válogatja és összeállítja a gyűjteményt. Ez
esetben meghatározza a könyv szellemi tartalmát abban az értelemben, hogy
milyen írásműveket tesz egymás mellé,
sajtó alá rendezi a művet,
közreadja a művet. A nem hivatásos kiadónak közreadói funkciója is van a kiadásában megjelent művel kapcsolatban. A nem hivatásos kiadó fõ tevékenysége (ami nem a könyvkiadás) ,,melléktermékeként” adja ki, adja közre azokat az információkat, amelyeket a könyvkiadás útján szélesebb közönséggel
akar megismertetni. Célja, hogy tudományos eredményei minél több olvasóhoz, felhasználóhoz eljussanak.

Vegyünk példának egy múzeumi szervezetet. Világos, hogy nem tartozik fő feladatai
közé a könyvkiadás, ellenben például a régészeti ásatások igen. Az ásatások során írásos dokumentáció készül a feltárások eredményeiről, fényképeket készítenek, amelyek
a történeti kutatás forrását képezik. Szélesebb érdeklődő közönséghez jut el azonban
egy várásatás leírása, ha azt a múzeum megjelenteti, vagyis fő tevékenységének, a régészeti ásatásnak a ,,melléktermékét” a könyvkiadás keretében közreadja, és eközben
ellátja mindazokat a feladatokat is, amelyeket egy könyvkiadónak el kell látnia. Saját
szervezeti keretein belül érvényesíti tehát a közreadói funkciót a szellemi tartalom létrehozásával (ásatások irányítása, kutatási jelentés elkészítése, fényképek elkészítése
stb.) és a kiadói funkciót a megjelentetéssel.
– szerkeszti a könyvet.
Egy könyv kiadásával kapcsolatban többféle szerkesztési funkció létezik, de nem mindegyik számít szerzőségi funkciónak! Ennek eldöntésében segít, ha sorra vesszük a kiadónál
előforduló szerkesztési feladatokat, és velük kapcsolatban megállapítjuk, hogy hozzájárule a tevékenység a mű szellemi tartalmának létrejöttéhez vagy sem. Ha hozzájárul, akkor
szerzőségi funkció, ha nem járul hozzá, nem szerzőségi funkció.
A kiadóban a szerkesztők központi szerepet töltenek be, munkájuk befolyásolja, sőt
meghatározza a kiadó arculatát. A kiadó felelős szerkesztőjének feladata érinti a mű tartalmát is, hiszen ő dönti el, hogy a kiadásra felajánlott kézirat tematikailag beleillik-e a
kiadó profiljába vagy sem, kielégíti-e a várható szakmai igényeket. Együttműködik a szerzővel a könyv szerkezetének a kialakításában, ami viszont hozzájárul a tartalom súlypontjainak, a mondanivaló kifejezőbbé tételének a hangsúlyozásához. Emellett a felelős szerkesztőnek még más, nem szorosan a tartalmat érintő feladatai is vannak. Ezekről itt most
nem szólunk részletesebben, mert ezek nem tartoznak a szellemi tartalom létrejöttéhez. A
felelős szerkesztőhöz hasonló feladata van a főszerkesztőnek (a két funkciómegnevezés
gyakran keveredik is), aki kiadványsorozatok vagy többkötetes könyvek szerkesztési munkáit végzi a fenti értelemben. A szerkesztő több munkatárssal készülő kiadvány szellemi
3

Itt csak a legjellemzőbb és csak a könyveknél előforduló közreműködői funkciókat vesszük sorra. Az itt
felsoroltakon kívül más funkciók is elképzelhetők, a tevékenységet ilyenkor mindig értelmezni kell.
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munkálatainak irányítója, akinek a feladatai közé tartozik például a különböző bibliográfiai
hivatkozások egységes formájának kialakítása, az egyes tartalmi részek szerkezetének
meghatározása, az igényes szöveggondozás. A szerkesztőnek azonban minden javítási
javaslatot meg kell beszélni a szerzővel, mert annak hozzájárulása nélkül nem változtathat
a szövegen. A szerzővel együtt gondoskodik az illusztrációk tematikai tervének elkészítéséről. A szerkesztő tehát mindenképp hozzájárul a mű szellemi tartalmának létrejöttéhez,
így szerzőségi funkciónak számít.

Nem szerzőségi funkció
–
–

a műszaki szerkesztő, aki a könyv műszaki, esetleg tipográfiai kivitelezését
tervezi meg és vezeti a műszaki munkálatokat,
a lektor, aki a kiadó megbízottjaként szakmai bírálatot mond a kéziratról és
javaslatot tesz a kiadásra vagy az átdolgozásra. Kiadási javaslatánál azonban
üzleti szempontok is szerepet játszanak, hiszen szem előtt kell tartania a megjelentetni kívánt mű eladhatóságát. A szellemi tartalomhoz csak közvetetten –
bár szakmai tekintélyének súlyával egyenes arányban – és csak akkor járul
hozzá, ha a szerző elfogadja véleményét és annak szellemében hajlandó változtatni kéziratán. Ez az oka, hogy a lektor a bibliográfiai leírás folyamatában
nem vehető figyelembe a szerzőségi adatok között.

A kiadásjelzés

6. Kiadásjelzés a címoldalon
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A kiadásjelzés keretében kell közölni a könyvön azokat a kiadással kapcsolatos szerzőségi adatokat, amelyek csak az adott kiadásra jellemzőek, és azt is, ha a könyv tartalma
ismételt kiadáskor megváltozik.

A megjelenés adatai
Igen lényeges címoldal-alkotó elem a megjelenés adatainak a feltüntetése:
– a megjelenés helye,
– a kiadó neve, illetve emblémája,
– a megjelenés éve.
A megjelenés adatait a címoldal alsó részén közlik.

7. A kiadó neve a címoldalon

A teljes adatsorból csak a kiadó nevét kötelező a címoldalon feltüntetni, míg a többi
adat a kolofonban is megadható.

A sorozat adatai
Ha a sorozat adatait a címoldalon tüntetik fel, akkor az a címoldal felső részén, tipográfiailag elkülönítetten jelenik meg, és az alábbi adatokat tartalmazhatja:
– a sorozat címét,
– a sorozati számot (ha van),
– a sorozat szerzőségi adatait (szerkesztőjét, illetve közreadóját. Ez az adat
gyakran a verzóra kerül.)
Sorozatcímet a címoldalon kívül a borító és a kötéstábla is tartalmazhat, de csak a
könyv saját címével együtt. Ez esetben azonban a tipográfiai megoldások nagyobb szabadságot kapnak.
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8. Sorozatcím a címoldalon

9. Sorozatcím a borítón

A sorozatcím a könyv saját címe nélkül csak a címoldalt megelőző előzéken, a sorozatcím-oldalon jelenthet meg önállóan.
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10. A címoldalon a könyv saját cím-, szerzőségi és megjelenési adatai, sorozatcím-

oldalon a sorozatcím, a sorozati szám, a sorozat szerkesztője és közreadója

11. Sorozatcím a sorozat emblémájával a borítón

Az emblémán kívül a könyv egyik forráshelye sem közöl sorozatcímet. Könyvészeti értelemben ezért akkor sem tekinthető sorozatnak, ha az egyéb előzék a következő adatot
közli: A sorozatot SZUHAY-HAVAS ERVIN szerkeszti.
Az emblémával ellátott sorozatok könyvészeti értelemben csak akkor számítanak sorozatnak, ha az embléma mellett sorozatcímük is van. Hasonlóképpen azok a kiadói soroza-
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tok, amelyeknek részegységeit csak a hasonló kötés fűzi egybe, de nincs sorozatcímük,
nem értelmezhetők sorozatnak.

A sorozat főcímének kiválasztása
A címadatok kiválasztásánál fontos követelmény a sorozat címének és a sorozatba tartozó könyv saját címének a megkülönböztetése.
Időnként nehéz eldönteni, hogy sorozatcímről vagy egy többkötetes könyv köteteinek
közös főcíméről van-e szó. Ilyenkor segítségül kell hívni a fogalmak értelmezését, beleértve annak végiggondolását is, hogy a kérdéses adatelemeket a könyv mely részein közlik.
Annak eldöntésében, hogy egy dokumentum többkötetes könyv vagy sorozat-e, segítségünkre van az időszaki kiadvány fogalommeghatározása, amely az alábbi elemekből tevődik össze:
– az időszaki kiadvány időről időre megjelenő részegységekből áll,
– indulása pillanatában nem eldöntött, hogy hány részegységből fog állni (ezzel
szemben a többkötetes könyv minden kötetének tartalmát előre megtervezik,
ehhez viszont tudni kell, hogy hány kötetbe rendezzék a megjelentetni kívánt
anyagot),
– az egyes részegységek összetartozását közös címük fejezi ki,
– az időszaki kiadvány részegységeinek sorrendjét számozási adatuk jelzi.
– a sorozat részegységei saját, önálló címmel és szerzőségi adatokkal rendelkeznek.
Mindezeken túlmenően az 1974 után megjelent időszaki kiadványok nemzetközi azonosító számot (ISSN) is kapnak, ami segít a döntésben.
A sorozatot önálló, ám a maga fizikai valóságában nem megfogható dokumentumtípussá avatja az a tény, hogy részegységei együttesen sajátos szellemiséget, gondolati tartalmat
hordoznak. A sorozat szellemi tartalmát az a szerkesztő vagy szerkesztőbizottság határozza
meg, aki/amely más szerzők által megírt szellemi alkotásokat egymás mellé helyezve, egyegy sorozat laza szálaival fűzi össze azokat, erősítve ezzel az egyéni szerzők adott témáról
kifejtett mondanivalóját. Egy-egy sorozat egészének természetesen más mondanivalója is
lehet, például értékítéletet közvetít az olvasó felé, irányt mutat, sugallja a tartalmat a sorozat egy-egy darabját kézbevevő olvasónak.
A sorozatot alkotó részegységek mindig valamilyen másfajta dokumentumtípusban öltenek testet.
Például:
A Diákkönyvtár sorozat részegységeit könyvek alkotják,
a Világhírű előadóművészek sorozatot hanglemezek,
A világ híres fővárosai sorozatot videofilmek és így tovább.
A sorozat részegységei, amelyek önálló szellemi alkotások, saját szerzővel és címmel
rendelkeznek. Míg az egyes részegységek szerzői csak saját szellemi termékük tartalmáért
felelősek, addig a sorozat szerkesztője az önálló szellemi alkotások egymás mellé helyezésével hoz létre új tartalmat, esetleg új információt, amiért viszont ő vállalja a felelősséget.
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Ezt az új tartalmat a sorozat címével fejezik ki. A sorozat címe is főcím értelemben használatos tehát, csak arra kell ügyelni, hogy a sorozatra vonatkoztatva használjuk! Az adatok
tipográfiai elrendezése segít azok értelmezésében.

Az alsorozat adatai
Alsorozat akkor jön létre, ha valamely sorozatot tematikus csoportokra bontanak, és a
tematikus csoportokba tartozó könyvek összetartozását – az alsorozatokat is egybefogó
sorozati főcímen kívül – a csoportra (alsorozatra) jellemző alsorozati cím vagy alsorozati
jelölő vagy mindkettő is kifejezi.
A fő- és alsorozat viszonyában több variáns fordul elő:
A fő- és az alsorozathoz is tartozik ISSN4
A közös főcímhez és az alsorozathoz külön-külön kapcsolódó, eltérő ISSN azt fejezi ki,
hogy vannak a sorozatnak olyan részegységei, amelyeket nem soroltak alsorozatba, hanem
közvetlenül a fősorozat keretében jelentek meg. Akkor szokott előfordulni, ha a sorozat
keretében később indítanak alsorozato(ka)t.

12. Alsorozatra bontva megjelenő könyv borítója és címoldala

4

International Standard Serial Number = Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma
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13. Alsorozatra bontva megjelenő könyv sorozatcím-oldala (egyéb előzék)

Számozás nélkül megjelenő sorozat
Sem a fő-, sem az alsorozat nem számozott, az ISSN az összetett címet azonosítja. Az
alsorozatoknak nincs saját címük, az egyes alsorozatokba tartozó részegységek összetartozását az alsorozati jelölő fejezi ki. Az alsorozati jelölő általában egy betű és nem tévesztendő össze az alsorozat számozási adatával. A fősorozat és az alsorozat azonosítása csak
együtt lehetséges, az ISSN-szám segítségével.
Például: István király Múzeum közleményei. C, ISSN 0563-0703
1.

tábla: Az alsorozatnak nincs saját címe, azt az alsorozati jelölő azonosítja

István király Múzeum közleményei
(közös főcím)
A
B
C
(alsorozati
(alsorozati
(alsorozati
jelölő)
jelölő)
jelölő)
ISSN
ISSN
ISSN
0491-9610
0491-9629
0563-0703

D
(alsorozati
jelölő)
ISSN
0586-3759

E
(alsorozati
jelölő)
ISSN
0491-9637

Mind a fő-, mind az alsorozat számozott, az ISSN az összetett címet azonosítja.
Az adatok többes címoldalon:
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14. Mind a fő-, mind az alsorozat számozott

A sorozat közös főcímének számozása azt fejezi ki, hogy a fősorozat alsorozatokra
bomlik. Az alsorozat számozása pedig az alsorozatban megjelent dokumentumok sorrendjét fejezi ki. A fősorozatot alkotó alsorozatokat számozásuk, alsorozati jelölőjük (ha van)
és alsorozati címük azonosítja. A fősorozat egy részegysége valamely alsorozat, amelyik
maga is több részegységre bomlik. Az alsorozat részegységei esetünkben könyvek.

15. Összetett című számozott sorozat struktúrája
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A Magyar Országos Levéltár kiadványainak 2. alsorozata a Forráskiadványok, ennek a
6. részegysége egy saját cím- és szerzőségi adatokkal rendelkező könyv, az Urbáriumok a
XVI-XVII. század címmel.

A többes címoldal
A kiadvány címének közlése önmagában még nem avat címoldallá egy oldalt, az csak a
többi feltétel fennállása esetén nevezhető annak. Az viszont nem kizárt, hogy egy könyvnek több címoldala is legyen. Erre a megoldásra többnyire akkor van szükség, ha
– a könyv többnyelvű és ennek megfelelően a cím- és szerzőségi adatokat is
több nyelven közli:

16. Többnyelvű könyv többes címoldala

–
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a könyv többkötetes és úgy különbözteti meg a közös adatokat a kötetek saját
adataitól, hogy külön-külön oldalakra rendezi azokat:
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17. Többkötetes könyv többes címoldala

Hasonlóképpen lehet eljárni, ha a könyv saját adatai mellett a sorozat adatait is hangsúlyozni akarják.
Az alábbi példában a bal oldali címoldal kiemelten közli a sorozat adatait (Magyar népköltési gyűjtemény), a jobb oldali címoldal pedig a könyv saját címét (Moldvai gyűjtés) és
szerzőségi adatát:
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18. Sorozatban megjelent könyv többes címoldala

Fenntartva a címoldal fogalmának korábbi meghatározását, többes címoldalról akkor
beszélhetünk, ha
a) valamennyi, címoldalra jellemző adatot – esetleg más-más nyelveken – több oldal is
megismétel (többnyelvű könyvekre jellemző forma), vagy
b) a megjelenés adatait ismétli meg amellett, hogy a címadatok eltérőek. Többkötetes
művekre jellemző forma, ahol a bal oldali címoldal tartalmazza a kötetek közös adatait, a jobb oldali oldal pedig a kötetek saját adatait.
c) a főcímet és a megjelenési adatokat mindkét címoldal közli, egyéb adatokban eltér a
két oldal.
Ha mindezek tudatában is gondot okoz annak eldöntése, hogy a címoldalon közölt adatelem a sorozat főcíme-e, vagy egy többkötetes könyv köteteinek közös főcíme, a sorozat
fogalmának értelmezéséhez kell fordulnunk és ajánlatos elolvasni az előszót, a fülszöveget,
amelyek az adatok értelmezéséhez fontos adalékokat szolgáltathatnak.
Például annak eldöntéséhez, hogy a 11. képen látható bibliográfiai forrás „Magyar népköltési gyűjtemény” címe többkötetes könyv főcíme vagy sorozat címe-e, segítségünkre
vannak az alábbi adatok:
Az Előszóban olvasható: „A Magyar Népköltési Gyűjtemény köteteinek a kiadása
1872-ben indult meg és hosszabb szünetekkel az első világháborúig folyamatosnak nevezhető... Minthogy van reményünk arra, hogy az akkor ki nem adott anyagot megjelentessük..., ott kell majd a megszűnés és a mostani folytatás közötti szakadékot átívelni.”
„Új folyam” jelölés időszaki kiadványokon szokott előfordulni annak jelölésére, hogy
megváltozott körülmények között folytatódik a megjelenés.
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Ellentmond a többkötetes könyvként való értelmezésnek, hogy a kötet címlapverzója
csak egy ISBN-t közöl. Többkötetes könyvek mindig eggyel több ISBN-t kapnak, mint
ahány kötetből állnak, mert külön ISBN azonosítja a kötetek összességét és külön ISBN az
egyes köteteket. A könyvbe írt ISBN azonban téves is lehet, ezért ez az adat csupán orientáló. Felhasználása előtt ajánlatos meggyőződni az információ helyességéről! Mindezek
ellenére a könyvek és a sorozatok nemzetközi azonosító számozásának bevezetése (1974,
illetve 1976) után megjelent könyvek adatainak értelmezésében nagy segítséget jelent az
ISBN, illetve az ISSN feltüntetése a könyvön. (Lásd a következő fejezeteket.)

A páros címoldal
Ha a cím- és szerzőségi adatot, valamint a megjelenésre vonatkozó adatokat két oldal
együttesen, az adatelemek megismétlése nélkül tartalmazza, a két oldal együtt számít
címoldalnak.

19. A páros címoldal együttesen tartalmazza mind a cím- és szerzőségi,

mind a megjelenési adatokat

A copyright-oldal (címlapverzó) és adatai
Cím- és szerzőségi adatok
A címlap hátoldalát idegen szóval verzónak nevezik. Itt tüntetik fel azokat a szerzői
funkcióban levő személyek és testületek nevét, akik, és amelyek a címoldalon nem szerepeltek. Leggyakrabban a fordító, a szerkesztő, az elő- és utószó írója, az összeállító, az
illusztrátor stb. neve szerepel itt, de a verzóra kerülnek a hivatkozások, a magyarázó jegyzetek, az irodalomjegyzék összeállítójának a nevei is.
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Idegen nyelvből fordított művek esetén a verzóra kerülnek a fordítás alapját képező
kiadás adatai, amit nem szabad összetéveszteni az eredeti címmel!
Az eredeti cím ugyanis az eredeti nyelvű első kiadás címe. Az eredeti cím minősítést
közölni kell a cím előtt.

20. A verzó adatai az eredeti címmel
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A megjelenési forma azonosító számai
A verzón tüntetik fel a könyv nemzetközi azonosító számát, az ISBN-t. Ha a könyv sorozat keretében jelent meg, a sorozat is kap nemzetközi azonosító számot, az ISSN-t.
Mindkettő feltüntethető a kolofonban is, de ha a könyvnek ISBN-je és ISSN-je is van, e két
azonosító számot együtt, ugyanazon a helyen kell közölni.
Ugyancsak a verzón van a helye a szerzői jogra vonatkozó adatoknak, amelyek a copyright-jel után olvashatók. Erről ezt az oldalt copyright-oldalnak is nevezik. A 22. ábrán
látható példában a (copyright-jel) a kiadásra jogot szerzett kiadókat és a szerzői jog tulajdonosát (jelen esetben a fordítót) jelöli. A copyright tartalmazza a szerzői jog megszerzésének évét is.
A könyvek nemzetközi azonosító száma, az ISBN
Az ISBN a könyvek nemzetközi azonosító számának angol megfelelőjéből (International Standard Book Number) képzett betűszó, amely az utána írt, négy számcsoportot alkotó számjegyekkel együtt, egyértelműen azonosítja a kiadványt. Bevezetése nemzetközi
méretekben az 1960-as évek közepén vált szükségessé, amikorra a kiadványtermés oly
hatalmas méretűvé duzzadt és oly sokrétűvé vált, hogy a könyvkiadásnak és a könyvterjesztésnek elengedhetetlenül szüksége lett a kiadványok – nyelvi korlátoktól független – azonosíthatóságára. A rendszert a W. A. Smith Ltd. és az Angol Könyvkiadók Egyesületének
felkérésére F. G. Foster, a London School of Economics professzora dolgozta ki 1965-ben.
Foster professzor rendszerét, amelyet eredeti változatában az angliai viszonyokra dolgozott
ki, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for
Standardization) tovább fejlesztette, és nemzetközi méretekben is alkalmazhatóvá tette. A
nemzetközi szabványügyi munkálatokat egy, az ISO 46. számú Műszaki Bizottságának
keretében működő munkacsoport végezte. A tíz ország szakembereinek részvételével folyó
munka eredményeit az 1969 októberében Stockholmban tartott értekezlet elfogadta, majd
az ISBN-re vonatkozó előírások 2108. sz. ISO-szabványát 1971-ben 23 ország szabványügyi szervezete is jóváhagyta. Ezt követően alakult meg az ISBN Nemzetközi Ügynöksége
azzal a feladattal, hogy gondoskodjon az ISBN számokkal való gazdálkodás világméretekben azonos elveken történő alkalmazásának biztosításáról.
A volt szocialista országok csak ezután dolgozták ki – magyar javaslat alapján – az
ISBN bevezetésére vonatkozó közös előírásokat. A munkálatok a szocialista országok
tudományos tájékoztatási feladatait koordináló Nemzetközi Tudományos Műszaki Információs Központban, az NTMIK-ben folytak Moszkvában.
Az ISBN magyarországi bevezetése
Az ISBN magyarországi bevezetésének előkészítése már az ISO-ban folyó munkálatokkal egy időben, 1969-ben megkezdődött, majd a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia foglalkozott a tervezettel. Az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács is
megvitatta a javaslatot és a Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületével együtt egyhangúan javasolta a Művelődésügyi Minisztériumnak, hogy kezdődjenek meg az előkészítő munkák és biztosítsa az ISBN működéséhez szükséges szervezet létrehozását. A Művelődési Minisztérium – miután a magyar ISBN hiányában már kiadványaink külföldi
terjesztése és a nemzetközi kiadványcsere is akadozott –, e javaslat alapján 1973-ban bízta
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meg az Országos Széchényi Könyvtárat a magyar ISBN-Iroda felállításával és 1974. január elsejétől feladatainak ellátásával.
Az Iroda felállításával és az MSZ 3563-73 A nemzetközi szabványos azonosító könyvszámozás című szabvány kiadásával tehát elhárult az akadály az ISBN magyarországi bevezetése és alkalmazása elől, ami 1974-től kötelező. Ez azt jelenti, hogy a könyvek
verzóján, vagy a kolofonban fel kell tüntetni a könyv ISBN-számát.
A magyarországi hivatásos és nem hivatásos kiadókról az Országos Széchényi Könyvtár a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek szériészének minden évi első füzetében
közzétesz egy jegyzéket, amelyből visszakereshető a kiadó nevéhez tartozó ISBNszám vagy a szám ismeretében megállapítható a kiadó neve. Ez nagyon fontos forrás
akkor, amikor a könyvtári bibliográfiai adatfeldolgozás során a kiadó nevének megállapítására csak az ISBN áll rendelkezésre.
Az International Standard Book Number (ISBN) 1971-ben történt bevezetése óta a
könyvkiadásban és a könyvkereskedelemben nemzetközileg elismert azonosító rendszerré
vált. Az ISBN a monografikus kiadványt előállításától kezdve kíséri az elosztó és terjesztő
láncon keresztül.
Az ISBN rendszer a rendelési és nyilvántartó rendszerek kulcsfontosságú eleme a kiadók, könyvkereskedők, terjesztők, könyvtárak és más szervezetek számára. Ezen alapulnak a könyvkereskedelemben használt, új vagy a közeljövőben megjelenő kiadványok
adatait tartalmazó címjegyzékek. Az ISBN használata megkönnyíti a szerzői jogok kezelését és a kiadói ágazat eladási adatainak ellenőrzését is.
Három és fél évtized után, 2007. január 1-jén lép életbe az ISBN új számstruktúrája, ettől az időtől kezdve az ISBN 13 jegyű5.
A számstruktúra
Az ISBN számcsoportjait úgy alakították ki, hogy a világ könyvterméséből még véletlenül se kaphassa két különböző könyv ugyanazt a számot. A számcsoportok előtt az ISBN
betűkód feltüntetése kötelező, ezzel együtt válik a szám érvényessé.
Az ISBN betűkódot követő számcsoportok az alábbi jelentéseket hordozzák:
– A háromjegyű (jelenleg 978) előtag a könyvágazatot jelenti,
Például:
ISBN 978 963 282 463 6
–

5

Csoportazonosító szám, amely annak az országnak vagy nyelvterületnek a
kódja, ahol a könyv megjelent. Az ISBN Nemzetközi Ügynöksége Magyarország számára a 963-as csoportazonosítót állapította meg. Ez elvileg egy millió
kiadvány ISBN-számmal való megjelentetését teszi lehetővé. A csoportazonosító más országok vagy nyelvterületek esetében egy vagy kéttagú is lehet. (Az
angol nyelvterület kódja például 0.)

Az ISO ISBN honlapja : http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/wg4.htm
Gyakran feltett kérdések az ISBN átalakulásáról : http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/isbn.htm
Nemzetközi ISBN Ügynökség : http://www.isbn-international.org/international.html
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–

–

A kiadó azonosító száma. (Példánkban a 282 a Gondolat Könyvkiadó azonosító száma) A magyarországi kiadók 2-5 számjegyű kódot kapnak attól függően, hogy évente hány kiadványt jelentetnek meg. Valamely kiadói azonosító
szám csak egyetlen kiadót jelölhet, de egy kiadónak több kiadói azonosító
száma is lehet, ha egyes kiadványait (a tartalom hangsúlyosabbá tétele érdekében) más-más kiadói néven jelenteti meg (például: Medicina-PanorámaSport), vagy ha a kiadói számhoz tartozó valamennyi kiadvány sorszámát felhasználták. Azok a kiadók, amelyeknek a kiadói tevékenysége nem rendszeres
(leginkább a nem hivatásos kiadók tartoznak e fogalomkörbe), az egyedi azonosító helyett gyűjtőszámot kapnak (a 00-tól 04-ig terjedő számtartomány valamelyikét), vagyis e kiadók az ISBN-szám alapján nem azonosíthatók. A hivatásos kiadók kiadói azonosító számából viszont vissza lehet következtetni a
kiadó által megjelentetett éves kiadványmennyiségre, mert azt, hogy hány jegyű kiadói számot kap egy kiadó, meghatározza éves kiadványterve.
Az ISBN negyedik számcsoportja a kiadvány sorszáma (példánkban 463), a
kiadványt azonosítja, hossza a kiadói azonosító hosszától függ. Ez a számcsoport legfeljebb négy számjegyből állhat.

Valamely könyv változatlan utánnyomásai egy kiadásnak minősülnek, ezért ugyanazt
a számot kapják, viszont ha egy kiadáson belül eltérő kötésben vagy más-más formai
jellemzőkkel jelennek meg, egyazon kiadás minden változatának külön-külön azonosító számot adnak, mint ahogyan a párhuzamos kiadások is külön-külön kapnak ISBNszámot. Ha egy kiadó ugyanazt a művet azonos tartalommal, de külön-külön kötetekben, kötetenként különböző nyelveken jelenteti meg, ezeket a kiadásokat nevezzük
párhuzamos kiadásoknak.
–

Az ISBN ötödik számcsoportja az ellenőrző szám, amelyet az ISBN Iroda
számol ki a kiadott számok alapján, és amely mindig csak egy számjegyű lehet. Ha a számítás eredményeként az ellenőrző szám 10 lenne, azt római
számmal (X) írják a kiadványra.
Ezzel a számstruktúrával az ISBN megegyezik a könyvek 13 jegyű EAN 6 kódjával, ami
eddig is szerepelt a hátsó borítón feltüntetett vonalkódban. 2007 előtt a számstruktúrában
nem szerepelt az első háromjegyű előtag.

Több ISBN egy könyvben
Abban az esetben, ha egy egykötetes könyvnek csak egy kiadója van, az ISBN-számból
is csak egy van. A kiadványok megjelenése azonban ettől differenciáltabb, így egy könyv
az alábbi esetekben kap több ISBN-számot:
Többkötetes könyv kiadása esetén a fizikai egységek összessége és az egyes fizikai
egységek külön-külön is kapnak ISBN-számot. Egy két darabbank (kötetben) kiadott műnek tehát három ISBN-száma lesz.

6

European Article Number
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Például:
A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében című kiadvány két kötetben jelent meg,
1991-ben (ezért nincs még előtag a számban). Az előzékoldalak egyikén feltüntetett
ISBN-adatsor:
ISBN 963 01 9904 1 (összkiadás)
ISBN 963 01 9905 X (1. kötet)
ISBN 963 04 0902 X (2. kötet)
Az elsőként feltüntetett ISBN után az ,,összkiadás” azt jelenti, hogy az ISBN a kötetek
összességére vonatkozik, a másik két ISBN pedig az egyes kötetek saját azonosító száma.
Hogy melyiké, azt szintén zárójelben tüntetik fel a szám után.
A szerzői sorozatok (életmű-sorozat, összes és válogatott kiadás) könyvészeti szempontból egy külön kiadványtípust képeznek, mert bár részegységei (a könyvek) nem föltétlenül egyszerre jelennek meg, azaz úgy viselkednek, mint az időszaki kiadványként számon tartott sorozatok, lezárt életművet, vagy válogatást jelentetnek meg. Ez az oka, hogy
az életműsorozatok nem ISSN-t, hanem ISBN-t kapnak.
Közös kiadások akkor jönnek létre, ha több kiadó közösen jelentet meg egy könyvet.
Nem biztos azonban, hogy valamennyi kiadó nevét fel is tüntetik a címoldalon. Ha az
egyik kiadó külföldi, a másik magyar, a magyar ISBN feltüntetése kötelező, a külföldit fel
lehet tüntetni.

21. „Márai Sándor művei”, mint szerzői életműsorozat
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Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító számozása, az ISSN
A II. világháború befejezését követően világszerte tapasztalható az egyre gyorsuló ütemű, napjainkra példátlan méretűvé duzzadó információáradat, amelyben az eligazodás
információs rendszerek működtetése nélkül lehetetlen vállalkozás lenne. Ez a felismerés
arra indította az UNESCO7-t, hogy programot szervezzen a tudományos világ információs
rendszerének a létrehozására (UNISIST program), amelynek keretében nemzetközi központi nyilvántartás vezethető a tudomány valamennyi területén megjelenő időszaki kiadványokról, mint olyan dokumentumtípusokról, amelyek rugalmasabb megjelenésüknél
fogva a könyveknél gyorsabban közvetítik a felhasználókhoz a tudományos eredményeket.
Az így létrehozott ISDS8-t, az időszaki kiadványok nemzetközi adatrendszerét párizsi
nemzetközi központ-ja irányítja. Tevékenységének alapja az időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi számozása, az ISSN. A párizsi központ az egyes országok számára
számtartományokat ad, amelyekkel a nemzeti ISSN irodák gazdálkodnak. Magyarországon
az Országos Széchényi Könyvtáron belül működő ISSN Iroda minősíti – még megjelenésük előtt – a kiadványokat és dönti el, hogy melyik időszaki kiadványt, illetve sorozatot
kell ISSN-számmal ellátni. A kiadók kiadványaik megjelentetése előtt fordulnak az ISSN
Irodához, amely a párizsi központ által rendelkezésére bocsátott számtartományból megállapítja a kiadvány ISSN-számát és közli azt a kiadóval. Ezt követően az imprimált részegységeken kötelező a számot feltüntetni.
Az ISSN szempontjából időszaki kiadványnak minősül az olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő részegységekből (füzetekből, számokból, kötetekből, évfolyamokból) áll. A részegységek összetartozását
közös címük, sorrendjüket pedig számozásuk, kronologikus vagy egyéb megjelölésük
fejezi ki.
–
–
–
–
–

–

Az időszaki kiadványok fajtái:
Hírlap (napi- és hetilap) és folyóirat. A részegységek sorrendjét a számozás
mellett még a dátuma is jelöli.
Periodikusan megjelenő jelentések, beszámolók, közlemények, tanulmánygyűjtemények, adat- és címtárak,
Időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai.
Sorozatok, amelyek lehetnek számozottak és számozatlanok. A sorozat egy
részegysége a sorozat keretében megjelent, önálló címmel (részcím) rendelkező kötet. Az ISSN-számot maga a sorozat kapja, míg a sorozatba tartozó, az
önálló részcímmel rendelkező részegységet, a monografikus kötetet ISBNszámmal látják el.
Évkönyv.

Az ISSN helye a kiadványon
Maga az ISSN olyan nyolcjegyű szám, amely két, kötőjellel elválasztott négyjegyű
számcsoportra tagolódik és az elé írt ISSN betűkóddal együtt szolgál az időszaki kiadvány azonosítására. Felhasználják a könyvtári és információs szolgáltatásokban, de a
7
8

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
International Serials Data System
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Magyar Posta is használja terjesztési feladatainak ellátása során. Az időszaki kiadványokat nyilvántartó számítógépes rendszer9 keretében alkalmas a kiadványok nemzetközi méretű azonosítására.
Az ISSN-számnak nincs olyan jelentése, mint az ISBN-számnak, jelentősége abban rejlik, hogy az időszaki kiadványok címét számjegyekkel azonosítja s ezáltal megszünteti a
nyelvi korlátok okozta azonosítási problémákat, megkönnyíti a könyvtári feldolgozást és a
visszakeresést, egyszerűsíti a gépi adatfeldolgozást, meggyorsítja a kiadói-kereskedelmi
nyilvántartást és a kereskedelmi forgalmat. Országos terjesztésű központi napilapok, mint
például a Magyar Nemzet, Népszabadság stb. címéhez két ISSN tartozik, az egyik a budapesti, a másik a vidéki terjesztés (vagy a délelőtti és a délutáni kiadás) számára. Az ISSN
tehát címhez kapcsolódó azonosító szám, amely az adott címen megjelenő valamennyi
részegységen azonos, ellentétben az ISBN-számmal, amely azon túl, hogy a többkötetes
könyv valamennyi kötete azonos számot kap, mellette az egyes köteteknek önálló, a közöstől eltérő számuk is van. (Lásd A sorozat adatai című alfejezetet)
Az ISSN-számot az időszaki kiadvány minden részegységén fel kell tüntetni, az azonosító szám részére előírt helyen. Ezek az időszaki kiadvány típusától függően az alábbiak:
– hírlapon a címoldal-helyettesítők10 valamelyike, többnyire a kolofon,
– folyóiraton a borító vagy a címoldal jobb felső sarka. Ha a folyóirat borítóján
vagy címoldalán címszalagot alkalmaznak, akkor ennek adatai között kell az
ISSN-számot feltüntetni,
– évkönyvön és sorozati kiadványon a borítófedél jobb felső sarkában vagy a
címlapverzón kell elhelyezni.
– a sorozatban megjelent könyvön, amit mind ISSN-, mind ISBN-számmal ellátnak, a két számot a címlapverzón vagy a kolofonban együttesen tüntetik fel,
betűjeleikkel együtt.

A kolofon és az impresszum adatok
Az impresszum adatok között első helyen a kiadásért felelős személy funkcióját vagy
nevét szokták közölni. Ezt követően tüntetik fel a könyvkiadói szerkesztő és a műszaki
szerkesztő nevét. E két szerkesztőségi funkció csak nevében hasonlít, feladataiban azonban
lényeges különbségek vannak. A könyvkiadói szerkesztőnek befolyása van a mű szellemi
tartalmának alakulására, ezért többnyire szerzőségi adatnak számít. A műszaki szerkesztő
azonban csak a műszaki kivitelezésért felelős, nem befolyásolja a szellemi tartalmat.
Az impresszum adatok között feltüntetett terjedelem a nyomdai ívek számára vonatkozik. Itt tüntetik fel azoknak a mellékleteknek a számát, amelyek a bibliográfiai leírás készítésekor már nem biztos, hogy valóban mellékleteknek minősülnek. Ugyanis más a szerkesztő mellékletfogalma és más a könyvészeti adat szintjén megragadható mellékletfogalom. A könyv szerkesztője számára az a kép, táblázat és egyéb illusztráció, ami a
szövegoldalakon jelenik meg – tekintettel arra, hogy a szöveghez képest más nyomdatechnikával állítják elő – valóban a szerzői kézirathoz mellékelt, különös gonddal kezelendő
részlet. A könyv előállításának folyamatában azonban ezek a szerzői kézirathoz mellékelt
képek bekerülnek a szövegrészbe és ekkor már nem alkotnak különálló részt. A könyvé9

International Serials Data System (ISDS)
Borító, lapfej, szerkesztőségi oldal, kolofon

10
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szeti értelemben vett melléklet az elkészült könyvben is elkülönül a könyvtesttől, ahhoz
csak laza szállal, például tasakkal, szalaggal kapcsolódik.

22. Kolofon a könyv végén

Katalogizálási adatok a könyvben
Annak érdekében, hogy a könyvekről már megjelenésük előtt is gyors és pontos információt lehessen eljuttatni a felhasználókhoz, a címlap hátoldalára rányomtatják a könyv
bibliográfiai adatait. Ez az előzetes katalogizálás CIP (Cataloging in Publication) program
néven vált ismertté a világon. Kezdeményezője a washingtoni Kongresszusi Könyvtár, a
Library of Congress volt. A téma gondozását az IFLA vállalta magára, bevonva a munkálatokba az UNESCO-t is.

23. A washingtoni Kongresszusi Könyvtár CIP adatai a könyv verzóján
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A CIP magyarországi bevezetését 1983. január elsejei hatállyal a MSZ 3402-80. A
könyvek bibliográfiai adatközlése és belső elrendezése című szabvány írja elő. Eszerint a
könyvek címlapjának hátoldalán vagy a kolofonnal egy oldalon, attól jól elkülönítve fel
kell tüntetni a könyvet leíró bibliográfiai tételt, amely a leíráson kívül tartalmazza annak
rendezéséhez szükséges személynév, cím, testületi név és földrajzi név típusú besorolási
adatokat is. Ezenkívül – ha a könyv nem szépirodalmi alkotás – közölni kell az Egyetemes
Tizedes Osztályozás szerinti szakjelzetét is.
Bár az említett szabvány kötelezővé teszi a CIP alkalmazását, Magyarországon – néhány kivételtől eltekintve – nem terjedt el.
3.3.1

A könyv fő része, a szövegtest

Az oldalszámozás és a szövegtest egyéb részei
A könyv elkészültéig a terjedelmet ívekben fejezik ki, a könyvészeti adatok feldolgozásakor azonban már oldalakban kell gondolkodni. A nyomdai, illetve a kötészeti ívek átszámítása a következőképpen történik.
Nagyobb nyomdai ívek esetén az ív több kisebb egységből áll. Ha például A/5-ös formátumú könyvet akarnak előállítani és a nyomtatás A/0-s ívekre történik, akkor egy ívre
32 oldalt nyomtatnak (nyomdai ívoldalanként 16 könyvoldal=16 kötészeti ív). Minden
nyomdai ívet négy részre vágnak és a vágás után egyben maradó négy oldalt hajtogatják.
A nyomdai ívek nyomásakor az íven úgy helyezik el a szöveget, hogy a címoldal és a
szöveget megelőző egyéb előzékek is rajta vannak, tehát az első szövegoldal már semmiképp nem az első számozott oldal, mert az oldalszámozásban az előzékek is benne vannak.
Az első szövegoldal mindig páratlan oldalra esik, de az oldalszámozást csak a következő
páros oldaltól írják a papírra. Esztétikai okokból nem tüntetik fel az oldalszámot az üres
oldalakon, a címoldalon, a csak fejezetcímet tartalmazó oldalakon stb., de a folyamatos
számozás szempontjából ezeket az oldalakat is figyelembe veszik. Általában arab számokat alkalmaznak, de ha az oldalszámozással is ki akarnak emelni részeket (például bevezető tanulmányt) vagy el akarnak különíteni egyes egységeket, azokat római számozással
teszik. Ebben az esetben mind az arab, mind a római számozott résznek 1-es oldalszámmal
kell kezdődni.
A könyvészeti gyakorlatban az oldal megnevezésére a latin pagina szót használják.

A hasábos nyomtatás
Az oldalakon a szöveg megjelenítése többféle formátumban történhet. A papír felületének azt a részét, amelyet a nyomtatott szöveg elfoglal, laptükörnek nevezik. Attól függően,
hogy a laptükörben a szöveget hány hasábra tördelik, beszélhetünk egy-, két- vagy többhasábos nyomtatásról. Kéthasábosan nyomtatott például minden szótár, többhasábosan
pedig a napilapok. A hasábos nyomtatás esetén a könyv terjedelmének a jelölése többféleképpen lehetséges:
– maguk a hasábok számozottak,
– a hasábos nyomtatástól függetlenül csak az oldalak számozottak,
– mind az oldalak, mind a hasábok számozottak.
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A könyv bibliográfiai adatainak feldolgozása során a hasábosan nyomtatott könyv terjedelmének a kifejezésére a latin columna szót használják.
3.3.2

A szöveg járulékos részei

Az illusztráció és a tábla
A szöveg mondanivalóját, szellemi tartalmát táblázatokkal, képekkel vagy egyéb grafikus ábrázolásokkal – más szóval illusztrációkkal – lehet még kifejezőbbé tenni. Az illusztrációt tartalmazó oldal azonban megjelenésében többféle lehet:

Táblaoldal és táblalap
Különös jelentősége van a mondanivaló szempontjából azoknak az illusztrációknak,
amelyeket úgy nyomtattak külön oldalakra, hogy – bár ezeket az oldalakat belekötötték a
könyvbe –, nem számolták bele a szövegoldalak számozásába. Különállásukat az is jelzi,
hogy többnyire eltérő minőségű papírra nyomtatták, és vagy önálló, a szövegoldalaktól
eltérő számozással látták el, vagy egyáltalán nem számozták meg azokat. Ezeket az illusztrációkat tartalmazó oldalakat megkülönböztetésül táblaoldalaknak vagy táblalapoknak
nevezik.
Táblaoldal a neve, ha a lap mindkét oldala tartalmaz illusztrációt, és táblalap akkor, ha
csak az egyik oldal, a lap másik oldala pedig üres.
A táblaoldal vagy táblalap leglényegesebb jellemzője, hogy oldalait nem számolták
bele a könyv számozott szövegoldalainak a sorába.

Tábla-fólió
Tábla-fóliónak azokat a táblalapokat nevezik, amelyeknek a mérete nagyobb a könyv
méreténél, ezért azok csak összehajtogatva férnek el a könyvben.

Illusztráció
Illusztrációnak azokat az ábrázolásokat nevezik, amelyek olyan oldalakon vannak,
amelyeket beleszámoltak a szövegoldalak számozásába.

A melléklet
A melléklet a könyv olyan járulékos része, amelyet nem kötöttek bele a könyvbe.
A melléklet fogalmának meghatározásakor közömbös, hogy annak anyaga megegyezike a könyv fő részének anyagával (például hanglemezmelléklet) vagy, hogy mit tartalmaz.
Akkor is melléklet marad a járulékos rész, ha ugyanúgy szöveget tartalmaz, mint a könyv
többi része, de akkor is, ha képeket, grafikus ábrázolásokat, térképeket stb. Egyetlen ismertetőjele, hogy fizikailag elkülönül a könyvtől.
A bibliográfiai adatfeldolgozás során majd ügyelni kell arra, hogy a kiadó mellékletfogalma eltér a könyvészeti mellékletfogalomtól.
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Például:
Ha ez olvasható a kolofonban (vagy a könyv más részén): ,,13 színes melléklettel”, az
nagy valószínűséggel a könyv szerkesztőjének melléklet-fogalma, aki a könyv ábráit,
tábláit a kézirat mellékleteként kapja a szerzőtől és azok csak a könyv nyomdai előállításának egy későbbi szakaszában kerülnek a szöveg megfelelő helyeire, így természetesen részei lesznek a könyvtestnek, azaz a kötési szakaszban belekötik a könyvbe.
Gondosan kell tehát eljárni a tábla, illusztráció, melléklet bibliográfiai adatfeldolgozásakor, azt a feldolgozónak mindig saját magának kell megállapítani és alkalmazni a
könyvészeti fogalommeghatározást.

3.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A könyv részeinek ismerete elengedhetetlen a bibliográfiai leírás elkészítéséhez.
Az előzékek fogalmába tartozik a címoldal, az egyéb előzékek pedig azok az oldalak,
amelyek megelőzik, illetve követik a szövegoldalakat. Ismeretük azért fontos, mert mindazokat az adatokat, amelyek ezeken az oldalakon szerepelnek, azonosító adatokként kell
leírni, de az adat minősítése meghatározza, hogy melyek azok a forráshelyek, amelyekről
az adatok leírhatók.

3.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
A bibliográfiai tétel elkészítésekor mire használható a védőborító?
Sorolja fel, mik tartoznak az előzékek fogalomkörébe!
Sorolja fel a címoldalképző elemeket!
Mi a főcím fogalma?
Mik a főcím kiválasztásának szempontjai azonos nyelvű címadatok esetén?
Melyek a főcím kiválasztásának szempontjai különböző nyelvű címadatok esetén? (Ügyeljen a sorrendre!)
Mi az alcím fogalma?
Mi az egyéb címadat fogalma?
A „Kézirat gyanánt” kifejezés minősíthető-e egyéb címadatnak?
„Főiskolai jegyzet” kifejezés minősíthető-e egyéb címadatnak?
Melyek a szerzőségi funkciók?
Mit jelent magyarul a CIP betűszó?
Fejtse ki, mit jelent a szerzőségi adat szó szerint és betűhíven történő leírása!
Fejtse ki, mit nem jelent a címadatok szó szerint és betűhíven történő leírása!
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4

A BIBLIOGRÁFIAI FORRÁS AZONOSÍTÁSA A BIBLIOGRÁFIAI
LEÍRÁSSAL
4.1

CÉLKITŰZÉS

Ebben a leckében a bibliográfiai leírás elkészítéséhez szükséges alapfogalmakról, a bibliográfiai leírás felépítéséről, az adatok forráshelyeiről, az egyezményes jelek használatáról
lesz szó.
4.2

A LECKE TÉMAKÖREI

A bibliográfiai leírás tárgya, a bibliográfiai egység
A bibliográfiai adatok forrásai
A bibliográfiai leírás szintje
A bibliográfiai leírás felépítése
A bibliográfiai leírás szerkezete
Az egyezményes jelek
Az adatok írásmódja

4.3
4.3.1

BEVEZETÉS A FOGALMAK ISMERETÉBE
A bibliográfiai leírás tárgya, a bibliográfiai egység

Mielőtt a feldolgozó könyvtáros hozzákezd a dokumentum formai adatainak a leírásához, azaz a bibliográfiai leírás elkészítéséhez, mindenekelőtt tisztáznia kell, hogy milyen
dokumentumtípus lesz a leírás tárgya. Erre azért van szükség, mert a leírás szabványcsaládjának11 előírásai dokumentumtípusonként változnak.
A leírás tárgya az a bibliográfiai forrás (dokumentum), amiről a leírás készül. Ezt más
néven bibliográfiai egységnek nevezik.

11

MSZ 3424
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24. A leírás tárgya, a bibliográfiai egység

A bibliográfiai adatok forrásai

4.3.2

A dokumentum azonosításához szükséges adatok egy részét a könyv különböző helyeiről (mint forráshelyekről), más részét könyvön kívüli forrásból veszik. A könyv azonosítása szempontjából minél lényegesebb egy adat, annál szűkebb a felhasználható források
köre. A könyvnek ugyanaz a része, a különböző adatok szempontjából eltérő forrásértékű
lehet.
Például:
A verzó a főcím leírásának szempontjából tiltott forrás, a szerzőségi adat szempontjából megengedett forrás, a megjelenés adatai szempontjából pedig főforrásnak minősül.
A forrás és az adat viszonyában tehát három különböző minőségű forráshelyet különböztetnek meg:
Főforrás a könyvnek az a része, ahonnan a leírás számára az adatot elsősorban venni
lehet.
Megengedett forrás a könyvnek az a része, ahonnan az adatot akkor lehet venni, ha az
a főforrásban nem szerepel és megengedett forrásként ki van jelölve. Ha az adat megengedett forrásból származik, a leírásban szögletes zárójelpárba [ ] téve kell közölni.
Tiltott forrásból adatot venni nem szabad.
4.3.3

A bibliográfiai leírás felépítése

Adatcsoport – adat – adatelem
A dokumentum azonosítása bibliográfiai adatai segítségével történik. Ezeket az adatokat logikailag meghatározott adatcsoportokba rendezik. (A gépi feldolgozáskor adatme52
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zőkbe, illetve almezőkbe sorolják.) Az adatcsoportok adatokból, az adatok adatelemekből
épülnek fel.
A bibliográfiai leírás adatcsoportjai mindig azonos sorrendben követik egymást, azonban maga a leírás tárgya, a leírás tárgyának adatközlése és a bibliográfiai szint együttesen
határozzák meg, hogy az adatcsoportokon belül milyen adatelemek milyen sorrendben
írhatók le. Egyes adatok vagy adatcsoportok el is maradhatnak, ha a dokumentum nem
közöl leírható adatot. Ha például egy könyv nem sorozatban jelent meg, akkor nincsenek
sorozati adatai, vagyis nincs a sorozat adatcsoportban leírható elem, így az adatcsoport
elmarad.
A könyvek bibliográfiai leírásának hét adatcsoportja:
1. Cím- és szerzőségi közlés
2. Kiadás
3. Megjelenés
4. Terjedelem
5. Sorozat
6. Megjegyzések
7. Terjesztési adatok
Az adatcsoportokat . – (pont-szóköz-gondolatjel-szóköz) egyezményes jel választja el
egymástól. Ez az egyetlen „elválasztó” funkciót betöltő elem!
4.3.4

A bibliográfiai leírás szintje és szerkezete

A leírás szintje attól függ, hogy milyen bibliográfiai egységet választ a leírás tárgyául.
Ennek függvényében a leírás szintje lehet
– monografikus, ha a bibliográfiai leírás a többkötetes könyv egyik kötetéről
készül,
– összefoglaló, ha egy közös leírás készül legalább két kötetről,
– analitikus, ha a leírás tárgya a kötetekben levő valamely mű.
A bibliográfiai leírás szerkezete lehet egylépcsős és többlépcsős. A leírás egy lépcsője
azt jelenti, hogy a könyv bibliográfiai adatait egyszer hét (1x7) adatcsoportba rendezve írja
le. A hét adatcsoport képez egy bibliográfiai egységet.
Mivel minden kötet külön-külön és a kötetek összessége is egy-egy önálló bibliográfiai egység, ha a többkötetes könyv adatait egy leírás keretében kötetenként rendezik
annyiszor hét plusz egy adatcsoportba, ahány kötet a leírás tárgyát képezi, többlépcsős
leírás jön létre. Az első lépcső minden esetben a több kötet közös adatait, míg a további lépcsők a kötetek saját adatait tartalmazzák.
Példa összefoglaló szintű többlépcsős leírásra:
Társadalmi drámák / Németh László. – 2., bőv. kiad. – Budapest : Szépirod. Kvk.,
1964. – 2 db ; 20 cm. – Kötött : ár nélkül
1. köt. – 481 p.
2. köt. – 503 p.
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Elméletileg minden lépcső hét adatcsoportból áll, gyakorlatilag azonban minden lépcsőből elmaradnak azok az adatcsoportok és adatok, amelyekkel kapcsolatban nincsenek
leírható adatelemek.
Ha egy leírás keretében a többkötetes könyvnek csak egy kötetét írják le, monografikus szintű leírásról beszélünk. Az adatokat ebben az esetben is el lehet rendezni több
lépcsőben.
Példa monografikus szintű többlépcsős leírásra:
Társadalmi drámák / Németh László. – 2., bőv. kiad. – Budapest : Szépirod. Kvk.,
1964. – 2 db ; 20 cm. – Kötött : ár nélkül
1. köt. – 481 p.
Az adatokat el lehet rendezni úgy is, hogy valamennyi kötet adatait egyszer hét adatcsoportba rendezik. A bibliográfiai leírás ekkor egylépcsős:
Példa összefoglaló szintű egylépcsős leírásra
Társadalmi drámák / Németh László. 1-2. köt. – 2., bőv. kiad. – Budapest : Szépirod.
Kvk., 1964. – 2 db ; 20 cm. – Kötött : ár nélkül
4.3.5

Az egyezményes jelek

A bibliográfiai leírásban az írásjelekhez hasonló egyezményes jeleket használnak, amelyekre az adatok nemzetközi értelmezhetősége miatt van szükség. Használatuk kötelező.
Az különbözteti meg az írásjelektől, hogy az egyezményes jeleket szóköz előzi meg és
szóköz követi, kivéve a pontot és a vesszőt.
Az egyezményes jeleknek sajátos jelentésük és funkciójuk van:
1. Adatcsoport elválasztó funkciója van a . – (pont-szóköz-gondolatjel-szóköz) jelnek.
2. Kiegészítő információt közölnek az adatról. Ez akkor válik szükségessé, ha a leírt
adat szövegéből elhagy bizonyos részeket vagy a forrásban ugyan szereplő, de a leírási
szabályok szerint kötelezően elhagyandó adatot hagy el. A szöveg- és az adatelhagyást
jelölni kell:
a) A szövegelhagyás jele a három pont. Akkor alkalmazzák, ha valamely adat szövegéből megengedett részt hagynak el.
b) Az adatelhagyás jele
személynév elhagyásakor [et al.]12,
földrajzi név és testületi név elhagyásakor [etc.]13
c) Az adat származási forráshelyének jelölése megengedett forrás használata esetén
kötelező, jele a szögletes [ ] zárójel.
3. Az adatelemek típusának felismerését lehetővé tevő jelek. Ezek az egyezményes jelek mindig megelőzik az adatelemet, jelentésük adatcsoportonként változik.
12
13

et al. az „et alii” (és a többiek) latin kifejezés rövidítése.
etc. = et cetera (és a többi)
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2. Az adatelem típusát jelölő egyezményes jelek az adatcsoportokban
Jel neve

A jelhez tartozó adatelem 14

;

pontosvessző

.

pont

=

egyenlőségjel

,

vessző

:

kettőspont

/
==

dőlt vonal
kettőzött
egyenlőségjel
kerek zárójel

1. Közös főcím nélküli szerzői gyűjtemény leírásában a második és
minden további mű címe ; Az előzőleg leírthoz képest eltérő szerzőségi adat.
3. Második és minden további megjelenési hely és nyomdaszékhely.
4. Méret.
5. Sorozati és alsorozati szám.
1. Közös főcím nélküli gyűjtemény leírásában a második és minden
további mű címe.
1. Többkötetes könyv egylépcsős leírásában a kötetjelzés vagy kötetcím.
5. Az alsorozat megjelölése vagy címe ; A második és minden további
sorozat főcíme és az azt megelőző kezdő kerek zárójel.
7. Második és minden további ISBN.
1. Párhuzamos cím és párhuzamos kötetcím.
5. Sorozat és alsorozat párhuzamos címe.
1. Többkötetes könyv leírásában a kötetcím, ha kötetjelzés előzi meg ;
Azonos szerzőségi adatelem.
3. A megjelenés éve.
4. tábla, táblafólió.
5. A sorozat és alsorozat ISSN-je ; Alsorozati cím, ha alsorozati jelölő
előzi meg.
1. Alcím és egyéb címadat.
3. A kiadó és a nyomda neve.
4. Illusztráció.
5. Sorozat és alsorozat alcíme és egyéb címadata.
7. Ár.
1., 5. Első szerzőségi adat.
1. Az analitikus leírásban a könyv főcíme előtt, ha az „In:” egyezményes kifejezés elmarad.
3. A nyomdával kapcsolatos adatelemek.
4. A kötetek számát vagy a könyv, mint fizikai egység darabszámát és
típusának megnevezését kiegészítő oldalszám ; A melléklet saját terjedelmi adatai.
5. A sorozat teljes adatcsoportjának zárójelbe foglalása.
7. ISBN-hez tartozó magyarázat.
7. Árhoz tartozó magyarázat.
4. Melléklet

Jel

()

+

pluszjel vagy
„és” jel

1., 7. Nem tartozik egyezményes jel a főcímhez és a kötés típusához

14

A számok az adatcsoportok sorszámát jelölik
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Az adatok írásmódja

4.3.6

Nagybetűk használata
A bibliográfiai leírásban – függetlenül a forrás közlésétől – az egyes szavakat csak az
alábbi esetekben lehet nagybetűvel kezdeni:
Az adatcsoportok első szavai (kivéve a terjedelem adatcsoportját és az első adatcsoportot, ha a címadatot a forráson a szövegelhagyás jele előzi meg),
Azok a szavak kezdhetők nagybetűvel, amelyeket az illető nyelv helyesírási szabályai
szerint is nagybetűvel kell írni.
Például:
A német nyelv helyesírási szabályai szerint minden főnevet nagybetűvel kell kezdeni,
ezért egy német nyelvű bibliográfiai tételen minden főnév nagybetűvel fog kezdődni.
Angol nyelvű könyvek leírásakor azonban ügyelni kell arra, hogy csak a tulajdonnevek
írhatók nagybetűvel annak ellenére, hogy az angol nyelvterület szokásai szerint a
könyvre a cím minden szavát – a kötőszók és névelők kivételével – nagybetűvel írják.

A számok írásmódja
A bibliográfiai leírásban a számokat
– arab számmal,
– római számmal vagy
– számnévvel kell írni, úgy, ahogyan azt a számadatot a forrás közli.
Például:
Ha a könyv az oldalszámot római számmal közli, akkor római számmal kell leírni.
Vagy ha a könyv az oldalak egy részét arab, más részét római számokkal jelöli, a leírásban meg kell tartani a kétféle írásmódú számadatot.
Mindig arab számmal kell azonban írni
–
–
–
–
–
–
–

a kötetjelzést,
a kiadásjelzést,
a megjelenés évét,
a számozatlan oldalak és táblaoldalak, illusztrációk, mellékletek megállapított
oldalszámát,
a kötetek számát,
a méretet,
az alsorozati jelölőt, a sorozati, illetve alsorozati számot, az árat.

Téves adatok és sajtóhibák
A bibliográfiai leírás akkor teljesíti a dokumentum minden kétséget kizáró azonosításának a funkcióját, ha a forrás téves adatait és sajtóhibáit a forrás közlésének megfelelően,
azaz hibával együtt írja le. Ha a később adatcsoportonként részletezendő szabályok előírják, a forrás téves adatának leírása után szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel kell felhívni a
figyelmet a téves adatra, majd utána le kell írni a helyes adatot. A helyes adat nagy valószínűséggel nem lesz benne a könyvben, annak utána kell járni!
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Például:
A könyvön:

A leírásban:

ISBN 963 02 35

[! ISBN 963 02 305 ]

Sajtóhibára többféle módon is fel lehet hívni a figyelmet:
– a hibás adat után szögletes zárójelbe tett „sic” kifejezéssel: [sic]15,
– szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel: [!],
– a téves adat helyesbítésével azonos módon.
A könyv megjelenésének időpontjában érvényes helyesírási sajátosságok nem minősülnek sajtóhibának!

A nem latin betűs írásrendszerben közölt adat átírása latin betűkre
A könyvnek azokat a bibliográfiai adatait, amelyeket nem latin betűs írással közöl, át
kell írni latin betűkre.
A könyvészeti gyakorlat kétféle átírást ismer:
– az akadémiai átírás vagy más néven transzszkripció és
– a transzliterálás.
A nem latin betűs írásrendszerekről történő akadémiai átírás hangzás szerinti átírás. A
magyar nyelvre fordított művek adatközlő helyei a neveket hangzás utáni alakjukban
közlik.

25. Transzszkripcióval közölt szerzőségi adat a könyv címoldalán

15

Jelentése: „így”
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Ezen a címoldalon Arisztotelész neve akadémiai átírással, hangzás szerinti alakjában
látható. (A magyar nyelvterületen az „sz” hangot két betűvel írják.)
A bibliográfiai leírásban a cím- és szerzőségi adatok között leírt névalak nem változik,
mert a könyv eleve latin betűkkel közli, a cím- és szerzőségi adatok leírási szabálya szerint
pedig a betűhíven, a forrás közlésének megfelelően kell leírni.
A cím- és szerzőségi közlés a leírásban:
Rétorika / Arisztotelész

A transzliterálás
A transzliterálás betűhív átírás, a könyvtári feldolgozó munkában használják. Azért
van rá szükség, hogy a nyelvi sajátosságoktól függetlenül legyen egy név beilleszthető
a világ bármely katalógusába.

26. Görög betűs eredeti cím a címlapverzón

A verzón közölt cirill betűs eredeti címet a leírás számára át kell írni betű szerinti átírással (transzliterálással).
Az adat az 6. adatcsoportban: . – Eredeti cím: Tékné rétoriké. –
4.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A bibliográfiai forrást formai tekintetben is különböző mélységű leírásokkal lehet feltárni. A feltárás bibliográfiai szintje lehet monografikus, összefoglaló vagy analitikus.
Az adatok elrendezése a tételen lehet egylépcsős vagy többlépcsős.
A dokumentum leíró adatait adatcsoportokba rendezve lehet leírni. A könyvek azonosításához szükséges adatok számára hét adatcsoport áll rendelkezésre.
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Az információkeresést és az adatcserét nemzetközi méretekben kell elképzelni. Ez azt a
követelményt is maga után vonja, hogy az információforrások azonosításához, az entitások
leírásához szükséges adatokat – amelyek maguk is metaadatok -, a nemzetközi érthetőség
érdekében metaadatokkal kell ellátni. Ezek a metaadatok esetünkben az egyezményes jelek. Funkcióikat tekintve csoportokba sorolhatók:
– adatcsoport elválasztó jel
– az adatról kiegészítő információkat közlő jelek
– az adatelem tulajdonságát megmutató jelek.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

4.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A bibliográfiai leírásnak milyen szintjeit ismerte meg?
Mit jelent az adat megengedett forrása?
Milyen lehetőségek közül választhat a bibliográfiai leírás szerkezetét illetően?
Csoportosítsa az egyezményes jeleket funkcióik szerint!
Melyek azok az esetek, amikor a leírásban nagy betűket használhat?
Mi a különbség a transzszkripció és a transzliteráció között?
Ha a könyv valamely címadatát a forrás helyesírási hibával közli, kijavítja-e a leírásban?
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5

A CÍM- ÉS SZERZŐSÉGI KÖZLÉS
5.1

CÉLKITŰZÉS

A bibliográfiai leírás első adatcsoportja a cím- és szerzőségi közlés. Ebben a leckében
kezd megismerkedni részletesen a bibliográfiai leírás adatcsoportjaival. A dokumentum
azonosíthatósága szempontjából a cím- és szerzőségi adatok elsőrendű fontosságúak, ezért
ezeknek az adatoknak a leírásával több leckén keresztül fog foglalkozni. Ne feledje a tanácsot, hogy amint megértette az elméletet, azonnal próbálja is alkalmazni konkrét könyvek
adatainak leírására!
LECKE TÉMAKÖREI

5.2

Az adatcsoport adatai, egyezményes jelei, forráshelyei
Az 1. adatcsoport szerkezete egy- és többnyelvű adatok esetén
A címadatok
A főcím
Az alcím és egyéb címadat
Az egy nyelvtani szerkezetben közölt cím- és szerzőségi adat
A vagylagos cím

5.3

AZ 1. ADATCSOPORTBAN HASZNÁLATOS ELEMEK

Az egyezményes jel mindig megelőzi a hozzá tartozó adatelemet, attól elválaszthatatlan!
A könyvek leírásának szabványa minden adat számára kijelöli a főforrást és megnevezi
azokat a helyeket, ahonnan az adatot venni nem szabad, azaz ahol forrástilalmat rendel el.
A címoldal a könyv legfőbb és legelső forráshelye, az azon feltüntetett valamennyi adat
szempontjából főforrásnak minősül. A bibliográfiai adatfeldolgozás első lépése a tétel leírás részének elkészítése a könyv adatai alapján.
Ahhoz, hogy a könyvön közölt adatokat a leírás megfelelő részében tudja leírni, mindenekelőtt az egyes adatcsoportokat alkotó adatok fogalmának, forráshelyeinek és az
adatokhoz tartozó egyezményes jeleknek a pontos ismerete szükséges.
3. Az 1. adatcsoport adatainak forráshelyei
Forráshelyek

Az adat neve
Főforrás

Megengedett
forrás

Főcím
párhuzamos cím
alcím
egyéb címadat

címoldal
címoldal
címoldal
címoldal

nincs
nincs
nincs
egyéb előzékek

szerzőségi adat

címoldal

a könyv egésze
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Tiltott forrás
a címoldalon kívül minden más
a címoldalon kívül minden más
a címoldalon kívül minden más
a címoldalon és a verzón kívül minden
más
könyvön kívüli forrás
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Az 1. adatcsoport szerkezete. Egy- és többnyelvű adatok

5.3.1

Egynyelvű adatok esetén:
Az adatok egynyelvűek, a főcímen kívül van alcím vagy egyéb címadat (vagy mindkettő) és több, eltérő funkciójú szerzőségi adat
Főcím : alcím : egyéb címadat / első szerzőségi adat ; második szerzőségi adat
Például:
Az amerikai alkotmányozási vita : a föderalisták írásaiból 1787-1788 / ford.
és sajtó alá rend. Berkes Tímea ; [közread. a JATE Történész Diákkör] . -

Többnyelvű adatok esetén:
A főcím több nyelven, más címadat nincs, a szerzőségi adat egy nyelven
Főcím = Párhuzamos cím = Párhuzamos cím / szerzőségi adat
Art nouveau = Jugendstil = Szecesszió / Champigneulle ; [ford. Pődör László] ; [az
utószó illusztrációi Yiri Hampl, Károlyi Attila, Petrás István] ; [függelék Koós Judith] ;
[utószó ... Koós Judith ...]. –
Mind a főcímnek, mind a szerzőségi adatnak van párhuzamos megfelelője
Főcím / a főcím nyelvével megegyező nyelvű szerzőségi adat = Párhuzamos
cím / a párhuzamos cím nyelvével megegyező nyelvű szerzőségi adat
A főcímen kívül van alcím vagy egyéb címadat, több, eltérő funkciójú szerzőségi adat
és ezeknek párhuzamos megfelelői
Főcím : alcím : egyéb címadat / a főcím nyelvével megegyező nyelvű szerzőségi adat =
Párhuzamos cím : párhuzamos alcím : párhuzamos egyéb címadat / a párhuzamos cím
nyelvével megegyező nyelvű szerzőségi adat
A főcímen kívül van alcím vagy egyéb címadat, ezeknek párhuzamos megfelelői, több,
eltérő funkciójú szerzőségi adat, amelyek közül nem mindegyiknek van párhuzamos megfelelője
Főcím : alcím : egyéb címadat / a főcím nyelvével megegyező nyelvű szerzőségi adat
= Párhuzamos cím : párhuzamos alcím : párhuzamos egyéb címadat / a párhuzamos
cím nyelvével megegyező nyelvű szerzőségi adat ; egynyelvű szerzőségi adat
A címek tekintetében teljes adatsor, a szerzőségi adat egynyelvű
Főcím : alcím : egyéb címadat = Párhuzamos cím : párhuzamos alcím : párhuzamos
egyéb címadat / szerzőségi adat
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27. Csak a címadatok párhuzamosak

Van párhuzamos cím, de az alcím, az egyéb címadat és a szerzőségi adat egynyelvű
Főcím = Párhuzamos cím : alcím : egyéb címadat / első szerzőségi adat ; második
szerzőségi adat
A gyűjtemények leírására speciális szabályok vonatkoznak (lásd a Gyűjtemények típusai című leckét).
5.3.2

A címadatok

A főcím
A bibliográfiai leírás első eleme (ezért nem tartozik hozzá egyezményes jel) minden
esetben a főcím, amit csak címoldalról írhat le, mert nincs megengedett forrása. Mivel a
főcím egyetlen forráshelye, a címoldal több címadatot is tartalmazhat, mindenek-előtt arra
kell figyelnie, hogy a címadatok egy- vagy többnyelvűek-e. A főcím kiválasztását megkönnyíti, ha a főcímnek gondolt címre megpróbálja ráilleszteni a főcím fogalmi meghatározását, vagyis végiggondolja, hogy az a dokumentum tartalmára vonatkozó szó, mondat
vagy kifejezés-e.
Most térjen vissza a „A címoldal és a címoldalon feltüntetett adatok” című részéhez!
Nagyon fontos, hogy átismételje a főcím kiválasztásának szempontjait azonos nyelvű és
különböző nyelven közölt címadatok esetén. A választási szempontok sorrendjének betartása kötelező!
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Ha átismételte a fenti részt, válaszoljon a következő kérdésekre! Javaslom, írja le
magának a válaszokat!
Mi a főcím fogalma?
Mi az alcím fogalma?
Mi a párhuzamos cím fogalma?
Több, azonos nyelven közölt címadat közül milyen szempontok alapján választja ki
a sorozatcímet?
Több, azonos nyelven közölt címadat közül milyen szempontok alapján választja ki
a főcímet?
Több, különböző nyelven közölt címadat közül milyen szempontok alapján választja
ki a főcímet?
Akkor válaszolt helyesen, ha az első választási szempont a címadatok fogalmi meghatározására vonatkozott, ezt követően pedig betartotta a választási sorrendet!
Ha mindezek alapján tisztázódott, hogy a könyv címadatai közül melyik a főcím, a következő kérdés, hogy a könyvön közölt címet milyen formában, milyen betűkkel és milyen
kifejezésekkel lehet leírni? Ezek csak látszólag egyszerű kérdések, mert a főcím könyvön
közölt tipográfiai megoldása a legkülönfélébb lehet, tartalmazhat olyan írásjeleket, amelyeknek a leírása esetleg értelmezési gondokat okoz, nem is beszélve arról, hogy nemcsak
latin betűs írásrendszerek léteznek.
Amikor ilyen gondok felvetődnek, célszerű abból kiindulni, hogy a katalógustétel bibliográfiai leírás részének biztosítania kell a dokumentum minden kétséget kizáró azonosítását. Ez a feladata csak akkor teljesül, ha a leírásban közölt adat betűről betűre megegyezik a könyvön közölt adattal.
Ebből a követelményből kiindulva a főcímet szó szerint és betűhíven kell leírni, úgy,
ahogyan a főforrásban szerepel.
A főcím szó szerinti leírása azt jelenti, hogy azokkal a szavakkal és kifejezésekkel
kell leírni (beleértve a szórend megtartását is), amelyekkel a címoldal közli.
A főcím leírásakor a címoldal közléséhez képest csak az alábbi változtatások megengedettek:
Ha a főcím túlságosan hosszú, szövegének közbenső része vagy a vége elhagyható. A
szövegelhagyás azonban csak akkor megengedett, ha az nem módosítja a főcím értelmét vagy nyelvtani szerkezetét. Ha ez a feltétel teljesíthető és a leírásban szövegrész
marad el a főcímből, azt a szövegelhagyás jelével mindenképp jelezni kell.
Korábbi példánk (2. ábra) túlságosan hosszú főcíme: Libellus pictus, azaz képekkel
írott könyvecskéje jeles házaknak, melyeket Alsócsernátontól Zsibóig eleink önnön oltalmukra és uruk dicséretére sok fáradozással emeltek és mesteri kézzel ékesítettek.
Megtartva a főcím értelmét és nyelvtani szerkezetét, a leírásban így módosítható:
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Libellus pictus, azaz Képekkel írott könyvecskéje jeles házaknak, melyeket Alsócsernátontól Zsibóig eleink önnön oltalmukra és uruk dícséretére ... emeltek és ... ékesítettek.
Első látásra talán elhagyhatónak ítélné az „önnön oltalmukra” és az „uruk dicséretére ...
emeltek és ... ékesítettek” szövegrészt is. Elhagyni azonban nem lehet, mert olyan fontos információkat közöl a könyv tartalmáról, hogy abban lakóházakról („önnön oltalmukra” emelt házak) és templomokról („uruk dícséretére”) talál képet az olvasó.
A szövegelhagyás jelét mindig azon a szövegrészen kell kitenni, ahonnan a szövegelhagyás történt.
Kötelező elhagyni a főcímből azokat az írásjeleket, amelyek a leírás valamely adatelemének típusát jelölő vagy az adatcsoportokat elválasztó (tehát a leírásban bárhol
előforduló) egyezményes jellel esnek egybe. Ha a főcím ilyen írásjelet tartalmazna, azt
el kell hagyni vagy értelemszerűen más jellel helyettesíteni.
Ez a szabály azt is magában foglalja, hogy a főcím írásjelei közül viszont tükrözni kell a
felkiáltójelet, a kérdőjelet és az idézőjelet.
A főcím betűhív leírása azt jelenti, hogy a betűk egymás utáni sorrendjét kell tükrözni,
beleértve a helyesírási és a sajtóhibákat is! Ebben az esetben azonban a címoldal hibás
közlésére a leírásban fel kell hívni a figyelmet. (Lásd a Téves adatok és sajtóhibák című
fejezetet.)
A főcím betűhív leírása viszont nem jelenti a tipográfiai sajátosságok tükrözését! (Lásd
az Adatok írásmódja című fejezetet.)

Az alcím és egyéb címadat
Amikor egy könyv több címadatot közöl, a fogalom értelmezése segít annak eldöntésében, hogy a leírandó cím alcím lesz-e vagy egyéb címadat.
Alcím, ha
– a főcímre vonatkozik, de a főcímhez képest alárendelt jelentőségű,
– a főcímet kiegészíti, pontosítja vagy magyarázza.
A szabványosan szerkesztett könyv az alcímet a címoldalon közli. Az esetek egy részében azonban az alcím egyéb előzékeken is előfordulhat.
A leírás első adatcsoportjában azonban csak olyan alcím írható le, amelyik a címoldalról származik.
Az alcímnek nincs megengedett forrása, így ha információtartalma miatt fontos az
egyéb előzékeken közölt alcím, az a Megjegyzések adatcsoportban írható le.
Mind az alcím, mind az egyéb címadat egyezményes jele a kettőspont. Ezért ha a
könyv alcímet és egyéb címadatot egyaránt tartalmaz, először az alcímet kell leírni.
Az egyéb címadat főforrása a címoldal, de egyéb címadat egyéb előzékekről – mint
megengedett forrásból – is vehető.
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28. Egyezményes jellel megegyező alakú írásjel a forrásban

A 20. képen zárójelben közölt címadat kiegészíti, pontosítja a főcímet. Arról ad információt, hogy a kötetben csak olyan levéltári dokumentumokat érdemes keresni, amelyek
1950 előtt keletkeztek. A címben közölt zárójelet a leírásban nem szabad közölni, mert
formája megegyezik az első szerzőségi adat egyezményes jelével, a dőlt vonallal.
A címadatok leírása:
Miskolc középiskoláinak levéltári dokumentumai : a kezdetektől 1950-ig
A leírásban a főcím a harmadik betűhelyen kezdődik.
Az alcímet a leírásban kisbetűvel kell kezdeni, mivel nem első eleme az adatcsoportnak. Ha az egyezményes jelet követő adat új sorban folytatódik, azt az első betűhelyen kell kezdeni. Maga az egyezményes jel átvihető új sorba úgy, hogy az új sor
az egyezményes jellel kezdődik, de ezt lehetőleg el kell kerülni. Adatcsoport elválasztó jelet azonban nem lehet úgy átvinni új sorba, hogy két eleme – a pont és a
gondolatjel – elváljék egymástól. Vagy mindkét elemét átviszi, vagy egyiket sem.

Az egy nyelvtani szerkezetben közölt cím- és szerzőségi adat
A címadatok szó szerinti leírásának követelményéből adódik, hogy ha a könyv a címet
úgy közli, hogy az a szerző nevét is tartalmazza, akkor azt a főcím részeként kell leírni, és
szerzőségi adatként nem szabad megismételni.
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29. A szerző neve része a címadatnak

A 29. képen látható példa szerzőségi adatot is magába foglaló főcíme a leírásban:
József Attila összes művei
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a könyvnek nincs más címe, mint a
szerző neve, mint ahogy a 30. ábrán is látható. Ekkor a leírásban a szerző neve főcímnek
minősül, és azt szerzőségi adatként nem szabad megismételni. A szerző neve alatt nem
csak személyt kell érteni, testület is lehet szerző.

30. A könyvnek nincs más címe, csak a szerző neve

A 31. képen látható könyvnek nem a szerző neve a főcíme, hanem az „Egy kortárs emlékei”. (Galbraith emlékiratai). Nem szabad, hogy megtévesszen a szerző nevének tipográ-
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fiai kiemelése a főcímhez képest. Ha gondot okoz a főcím kiválasztása, forduljon segítségért a fogalommeghatározáshoz.
Mi a főcím fogalma? (Nem a kiválasztás szempontjaira kell gondolnia!)

31. Tipográfiailag a szerző nevét emeli ki a címoldal

A vagylagos cím
A vagylagos cím főcím értelemben használatos. Olyan főcímnek a második része,
amelyben a részeket a „vagy” kötőszó kapcsolja össze. A vagylagos cím leírásában a kötőszót követő szót nagybetűvel kell kezdeni.

32. A vagylagos cím
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Az első adatcsoport leírása:
Dorottya, vagyis A dámák diadalma a fársángon : furcsa vitézi versezet négy könyvben
/ Csokonai Vitéz Mihály
5.3.3

A szerzőségi adat

Most térjen vissza a 2. lecke „A címoldal és a címoldalon feltüntetett adatok„ című
részéhez! Nagyon fontos, hogy átismételje a szerzőségi adatok értelmezését.
A szerzőségi adatok főforrása a címoldal, megengedett forrása az egész könyv.
A szerzőségi adatok leírásakor ezért különös gondot kell fordítani arra, hogy az adat
felkutatásakor a lehetséges források közül egy se maradjon ki. Végig kell nézni
– a címoldalt,
– az egyéb előzékeket,
– a kolofont,
– az elő- és utószót,
– a tartalomjegyzéket,
– a könyv szövegét,
– a függeléket,
– a mellékleteket.
A források fenti rangsora azonban csak másodlagos a szerzőségi funkció fontosságához képest. Ez azt jelenti, hogy ha valamely címhez több szerzőségi adat kapcsolódik,
leírásuk sorrendjét a szerzőségi funkció fontossága határozza meg. A legfontosabb
szerzőségi funkció maga a szerző, a közreműködők csak ennek alárendelten játszanak
szerepet.
A többszerzős gyűjteményeknél gyakran előfordul, hogy az előzékek csak a közreműködők neveit tartalmazzák, a szerzők neve pedig csak a tartalomjegyzékből deríthető ki.
Annak ellenére, hogy a tartalomjegyzék jóval hátrább áll a források rangsorában, mint az
egyéb előzékek, először mégis a szerző nevét kell leírni, mint legfontosabb szerzőségi adatot.
Ha háromnál többen vannak azonos szerzőségi funkcióban, akkor csak a tipográfiailag
kiemelt vagy a sorrendben elsőként közölt adatot szabad leírni. Az adatelhagyást
szögletes zárójelbe tett [et al.] rövidítéssel jelölni kell.
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33. A szerzők neve csak a tartalomjegyzékben fordul elő

Az első adatcsoport szerkezete:
XX. századi angol drámák / [G.B. Shaw et al.] ; [ford. Bányay Geyza et al.] ; [vál. és
az utószót írta Ungvári Tamás] ; [az életrajzi jegyzeteket Budai Katalin állította össze]
Az adatok kiegészítése a hatodik adatcsoportban:
Tartalom: 1. Ember és felsőbbrendű ember / G.B. Shaw ; ford. Ottlik Géza. – 2. Pygmalion /
G.B. Shaw ; ford. Mészöly Dezső. – 3. Szent Johanna / G.B. Shaw ; ford. Ottlik Géza. – 4. Purgatórium / J.M. Yeats ; ford. Garai Gábor. – 5. A mi erdőnk alján / Dylan Thomas ; ford.
Bányay Geyza. – 6. Godotra várva / Samuel Beckett ; ford. Kolozsvári Grandpierre Emil

A példában minden szerzőségi adat megengedett forrásból származik. (A zárójelen belül még egyszer nem kell megnyitni a második zárójelet!) Azokat az adatokat, amelyek az
első adatcsoportban forrástilalom vagy más ok miatt nem közölhetők, a Megjegyzések
adatcsoportban lehet leírni.
Az első adatcsoportban nem írható le olyan szerzőségi adat, amely könyvön kívüli forrásból származik. Ha ilyen információra szükség van, az a Megjegyzések adatcsoportban írható le.
Adott esetben hiába tudja, hogy a szerző nem az a személy, akit a könyv feltüntet, a leírás tárgyának azonosíthatósága érdekében az első adatcsoportban csak a könyvön közölt
szerzőségi adat írható le. A valódi szerző nevét csak a Megjegyzések adatcsoportban lehet
feltüntetni.
A szerzőségi adatokat szó szerint és betűhíven kell leírni, azokkal a szavakkal és kifejezésekkel - megtartva az eredet szórendet is - ahogyan a forrás tartalmazza.

69

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS I.

Ugyanaz a szerzőségi adat több változatban
Ugyanazt a szerzőségi adatot a források több változatban is tartalmazhatják, leírni
azonban mindig a sorrendben előbb álló forráshelyről szabad még akkor is, ha az adat
ott tévesen, csonkán vagy kevesebb információtartalommal szerepel.
A 26. képen látható példában a címlap homlokoldala és hátoldala ugyanazokat a szerzőségi adatokat közli, csak más megfogalmazásban.

34. Ugyanaz a szerzőségi adat eltérő forráshelyeken, eltérő megfogalmazással

A fenti példában a verzó bővebb információt szolgáltat, mint a címoldal, mégsem írhatók le onnan szerzőségi adatok, mert megengedett forrásból adat csak akkor írható le, ha
azt a főforrás nem tartalmazza. A szószerintiség szabálya pedig kizárja, hogy a főforrásban
(a címoldalon) közölt információt megengedett forrásból származóval ki lehessen egészíteni.
Az első adatcsoport leírása:
Magyar családtörténeti és címertani irodalom 1561-1944 / Baán Kálmán gyűjtését javította és kiegészítette Kóczy T. László és Gazda István
A szerzőségi adatokban közölt kettőspont nem tükrözhető a leírásban, mert alakja megegyezik az 1. adatcsoportban leírandó alcím és egyéb cím egyezményes jelével.

A szerzőségi adat részei és egyezményes jelei
A szerzőségi adat a névből és a név szövegkörnyezetéből áll.
A szövegkörnyezet a legkülönfélébb információkat tartalmazhatja, köztük a szerzőségi
funkció megnevezését. A szövegkörnyezet információi közül egyesek lényegesek, mások
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lényegtelenek. Pontos szabályokba nem lehet foglalni, hogy mi lényeges és mi nem, de a
szerzőségi funkció megnevezése például lényeges információ a szerző és a mű kapcsolatáról, míg a címek, rangok, tudományos fokozatok lényegtelenek. A szövegkörnyezetnek
ezeket a közléseit azért szükséges minősíteni, mert bár a szerzőségi adatokat szó szerint és
betűhíven kell leírni, a leírásból a lényegtelen elemeket el kell hagyni. Az elhagyott elem
helyén ki kell tenni a szövegelhagyás jelét, a három pontot. Ha ez egybeesne a szórövidítés
jelével, ponttal, a három pontból egy elmarad, mert a leírásban egy vagy három pont írható
egymás után.
A szerzőségi adatok között nem írható le az „és a szöveget az eredetivel egybevetette”,
vagyis nyelvészeti szempontból lektorálta közlés, mert a lektori funkció nem minősül
leírható szerzőségi adatnak.
A forrástilalomtól eltérő, kivételes esetek:
Ha a szerzőségi adat és a cím kapcsolata nem egyértelmű, a szerzőségi adatba betoldhatók a szerzői és közreműködői funkció megnevezései. A funkció megnevezése ekkor
megengedett forrásból származónak minősül, ezért szögletes zárójelben kell közölni az
adat nyelvén. (Ha az adat nyelve például angol, akkor a betoldást is angol nyelven kell
megtenni.) Ha a szónak van szabványos rövidítése, rövidíthető.
Például:
; [közread. az] ... MTV Opál Produceri Iroda
A leírt adatok közötti kapcsolatot magyarázó kifejezés is betoldható külső forrásból.
Erre leginkább akkor van szükség, ha a leírás tárgya olyan közös főcím nélküli szerzői
gyűjtemény vagy gyűjtemény (több szerző több műve közös főcím nélkül), amelyben
valamelyik közreműködő több műhöz is kapcsolódik. A leírás első adatcsoportjának
szerkezete miatt a közös közreműködőnek a szerepe csak akkor lesz világos, ha a kapcsolat jellegét magyarázatként külső forrásból betoldják.
Például:
Sebzett lelkek oltárán / Gerald Russel. Télutó / Armand Duhamel ; [mindkét verset
ford.] Tóth Tihamér

A szerzőségi adatok egyezményes jelei
Az adatelemet megelőző dőlt vonal
Az első adatcsoportban leírható első szerzőségi adatot – függetlenül a szerzőségi funkciótól – mindig dőlt vonal előzi meg. A jel az adatcsoportban nem ismételhető.
Az adatelemet megelőző vessző vagy pontosvessző
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A második és minden további szerzőségi adat egyezményes jele attól függ, hogy az
előtte leírt adat funkciójától eltérő-e vagy sem. Az eltérő szerzőségi adat jele a pontosvessző, és mivel többféle szerzőségi funkció létezik, a jel értelemszerűen ismételhető.
Például:
Mi micsoda magyarul a számítástechnikában? : mikroszámítógépes értelmező szótár /
[közread. a] Tömegkommunikációs Kutatóközpont ; szerk. Kis Ádám ; a szócikkek
szerzői Bánó György [et al.] ; szótárszerk. Zigány Judit
Az egy nyelvtani szerkezetben közölt, azonos szerzőségi funkciók megnevezését
összekötő kötőszó
Az azonos funkciójú szerzőkre vonatkozó közléseket egy szerzőségi adat keretében
kell leírni.
A közlésben másodikként szereplő szerző (vagy közreműködő) nevét megelőző jel a
forrás közlésmódjától függ. Ha a forrás csak felsorolja a szerzőket vagy a közreműködőket, a második és minden további nevet vessző előzi meg akkor is, ha a forrás nem
teszi ki a vesszőt. Ha a forrás kötőszóval kapcsolja össze a neveket, a szószerintiség
követelményéből adódóan a nevek között a kötőszót kell leírni.
Például:
A könyv verzóján:
Fordította Aczél János és Balogh Géza

A leírásban:
; [ford. Aczél János és Balogh Géza]

Tehát a leírásban egyetlen, de több elemből álló szerzőségi adatnak minősül a [ford.
Aczél János és Balogh Géza] közlés.
Az egy nyelvtani szerkezetben közöltkülönböző szerzőségi funkciók megnevezését öszszekötő kötőszó
Ha a forrás egy nyelvtani szerkezet keretében több szerzőségi funkciót vagy adatelemet közöl, azt egyetlen adatként kell leírni:
Például:
; [vál. és az utószót írta Ungvári Tamás]

A nem hivatásos kiadó gondozásában megjelent könyv szerzőségi adata
Tekintse át a 35. képen látható könyv adatközléseit, majd az elkészült bibliográfiai leírást!
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35. Nem hivatásos kiadó gondozásában megjelent könyv címoldala

A fenti példában a könyv kiadója a Nők a Balatonért Közhasznú Egyesület, mint nem
hivatásos kiadó.
Nem hivatásos kiadó kiadásában megjelent könyvek leírásában a kiadó nevét közreadóként is fel kell tüntetni. A közreadó szerzőségi funkció, tehát az első adatcsoportban
történő leíráskor a nevet szó szerint és betűhíven, a forrás közlésének megfelelően kell
leírni. Ha a kiadó neve mellett szerzőségi funkciót nem nevez meg a forrás, a név mellé a funkció megnevezése betoldható, hogy egyértelmű legyen a nem hivatásos kiadó
közreadói minősége. Ez fontosabb, mint a többi közreműködő, ezért a leírásban követi
a szerzőt (ha van), de megelőzi a többi közreműködőt.


Tekintse át a 36. képen látható forrás adatközléseit, majd nézze meg az elkészült
bibliográfiai leírást!
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36. Nem hivatásos kiadó gondozásában megjelent könyv címoldala

37. A könyvről készült teljes bibliográfiai leírás

A miskoczi Ev. Ref. Főgymnasium története című könyvön a forrás a nem hivatásos kiadó neve (Ev. Ref. Főgymnasium) mellett funkciót (kiadja) is megnevez, ezért a szószerintiség szabályai szerint, az más megnevezéssel nem helyettesíthető.
A főcím leírásakor nem szabad, hogy megtévesszen a főcím kiválasztásának az a
szabálya, hogy a főcím a könyv címei közül a címoldalon tipográfiailag egyértelműen kiemelt cím. Itt nem arról van szó, hogy a nyelvtanilag összetartozó címelemek –
jelen esetben egy mondat szavai – közül az a főcím, amelyik tipográfiailag kiemelt,
hanem arról, ha a címoldal több címet is tartalmaz, a több cím közül a tipográfiailag
kiemeltet kell főcímként leírni. Itt csak egyetlen, sajátos tipográfiai megoldással közölt cím van, nincs miből választani.
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A szerző nevéből (Kovács Gábor) és a név szövegkörnyezetéből (írta, dr., tanár) álló
szerzőségi adat tartalmaz lényeges (szerzői minőséget meghatározó, tehát leírandó)
és lényegtelen elemeket (tudományos fokozat, foglalkozás, amelyeket el kell hagyni).
5.3.4

A függelék adatai a leírásban

A könyv főrészét tartalmilag kiegészítő szövegnek, a függeléknek a leírási módja attól
függ, hogy a főrész és a függelék szerzője
– azonos-e vagy nem azonos, illetve
– a függelék csak a könyv egy adott kiadását egészíti- e ki, vagy
– a szerzőségi adat és a függelék adatai közötti összefüggés értelmezésre szorul-e.
Azonos szerzőség esetén a függelék címét egyéb címadatként kell leírni, ha az a címoldalon fordul elő. Ha azonban a szerzőség és a függelék címének kapcsolatát értelmezni kell vagy a függelék adatait a könyv nem a címoldalon közli, a függelék adatai
csak a Megjegyzések adatcsoportban írhatók le.
A következő példában a függelék címadata ugyan a címoldalon szerepel, de a címoldalon közölt szerzőségi adat és a függelék címe közötti kapcsolat nem egyértelmű, értelmezni kell. A címoldal szerzőségi közlése alapján úgy tűnik, mintha társszerzőkről
volna szó. A verzó információja szerint viszont a címoldalon másodikként közölt szerző, Gazda István csak kiegészítette Bodor Antal alapművét. Az adat értelmezésének
szükségessége miatt a függelék adatai csak a Megjegyzésekben írhatók le.

38. Új részként függelékkel ellátott hasonmás kiadás címoldala és címlapverzója
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A Cím- és szerzőségi közlés adatcsoport leírása:
Magyarország honismereti irodalma : 1527–1944 / ... Bodor Antal, Gazda István ; [az
előszót írta ... Szikossy Ferenc]
Az adat értelmezése a Megjegyzések adatcsoportban:
Függelék: a Vármegyetörténeti sorozatok / ... összeáll. Gazda István

A verzó szöveges részén túlmenően Gazda István szerepének értelmezésében segít a
copyright jelzés (©) is, mert az appendix (függelék) jelzéssel kifejezésre juttatja, hogy
Gazda István szerzői joga csak a kiegészítő részekkel kapcsolatban áll fenn.
Bodor Antal 38. ábrán szereplő műve olyan hasonmás kiadásban jelent meg, amelyben
az eredeti mű adatait Gazda István kiegészítette és egy függelékben új fejezet is került
a könyvbe. Ilyen értelemben a függelék a hasonmás kiadást kiegészítő járulékos rész.
A hasonmás kiadás tényét szövegszerűen nem közlik a könyv forráshelyei, azt a könyv
egyéb adataiból önállóan kell megállapítani. A sorozat alcíme utal rá, de nem egészen
pontos kifejezéssel. (Utánnyomásnak nevezi a hasonmás kiadást.) Ezt a sorozat adatcsoportjában majd a sorozati cím pontosítása céljából, sorozati alcímként le kell írni,
ezért a második adatcsoportban – bár külső forrásból leírható az adat – nem kell közölni. Ha a leírás második adatcsoportjában nem közöl kiadásra vonatkozó adatot, akkor
ahhoz szerzőségi adatot sem lehet kapcsolni. Ezért ebben az esetben a Megjegyzések
adatcsoportban kell egyértelművé tenni a függelék és az adott kiadás szerzőségi adata
közötti összefüggést.
5.3.5

A párhuzamos adatok

Párhuzamos adat az alapadat megismétlése más nyelven vagy más írásrendszerben
(számoknál számozási rendszerben). Elméletileg így minden könyvészeti adatnak lehet párhuzamos megfelelője.

Most térjen vissza „A címoldal és a címoldalon feltüntetett adatok” című részéhez!
Nagyon fontos, hogy átismételje a főcím kiválasztásának szempontjait különböző nyelven
közölt címadatok esetén. A választási szempontok sorrendjének betartása kötelező!
Párhuzamos adatokat tartalmazó kiadványok bibliográfiai leírásának menete
A bibliográfiai leírás menetében legelső lépésben azt kell tisztázni, hogy egy vagy
több címoldalnak minősülő oldalon közli-e a dokumentum a bibliográfiai adatokat. Ezt
követően tudja kiválasztani a főcímet.

A főcím kiválasztása
a) több címoldal esetén:
mielőtt bármelyik címet leírná, meg kell néznie a szöveget és megállapítani a könyv fő
részének a nyelvét. A főrésszel megegyező nyelvű cím lesz a főcím, akár a jobb, akár a bal
oldali címoldalra nyomtatták. Ha a főrész nyelvével nincs megegyező nyelvű cím vagy a
főrész is több nyelvű, automatikusan a jobb oldali címoldalon levő címet kell figyelembe
venni.
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b) egy címoldal esetén:
a főrész nyelvével megegyező nyelvű cím a főcím. Ha a főrész nyelvével nincs megegyező nyelvű cím vagy a főrész is több nyelvű, automatikusan a tipográfiailag kiemelt
vagy ilyen megkülönböztetés hiányában az elsőként közölt cím lesz a főcím.
Miután kiválasztotta a főcímet, annak előzetes megállapítására van szükség, hogy az
első adatcsoportba tartozó valamennyi adatelemnek van-e párhuzamos megfelelője?
Ez a megállapítás azért kiemelten fontos, mert befolyásolja az első adatcsoport szerkezetét!
A párhuzamos adatok leírása
Alapelv a címadatok leírására vonatkozóan
Az alcímet és az egyéb címadatot lehetőleg a velük azonos nyelvű főcím után kell leírni. Azt az alcímet és egyéb címadatot, amelynek nincs párhuzamos megfelelője, az
utolsóként leírt címadat után kell leírni. Ez a szabály nem vonatkozik arra a főcímre,
amelyiknek nincs párhuzamos párja, mert a főcím minden körülmények között az elsőként leírandó adatelem!
Alapelv a szerzőségi adatok leírására vonatkozóan
Ha a könyv a szerzőségi adatokat mind a főcím, mind a párhuzamos cím nyelvén közli, a szerzőségi adatokat a velük azonos nyelvű címek után kell leírni. Ebből a szabályból az is következik, hogy a szerzőségi adatot is legalább két nyelven kell a könyvnek
közölnie ahhoz, hogy leírható legyen mind a főcímhez, mind a párhuzamos címhez
tartozóan. Azt a szerzőségi adatot viszont, amelyiknek nincs párhuzamos megfelelője,
az utolsóként leírt szerzőségi adat után kell leírni.

Ha valamely szerzőségi adatot külső forrásból kiegészíti a szerzőségi funkció megnevezésével, azt az adatelem nyelvén kell megtennie!
Többnyelvű a szerzőségi adat, ha
– a névelemeket a nemzeti nyelvhasználathoz képest megfordítják
– vagy lefordítják
– vagy a név szövegkörnyezetét fordítják le.

39. Az első adatcsoport szerkezete teljes párhuzamosság esetén
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40. Teljes párhuzamosság
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Egynyelvű elemek párhuzamos adatok között
A címadatokra vonatkozó, fentebb említett alapelv azt is jelenti, hogy az az alcím vagy
egyéb címadat, amelynek nincs párhuzamos megfelelője, az utolsó címadat után írható
le.

41. Nem teljes párhuzamosság

A fenti példában a magyar nyelvű alcímnek a magyar nyelvű főcím utáni leírását kizárja, hogy a német nyelvű párhuzamos címhez nem tartozik német nyelvű alcím (mint ahogy
német nyelvű szerzőségi adat sem), tehát a párhuzamosság csak a magyar nyelvű főcím és
a német nyelvű párhuzamos cím között áll fenn.
Ha a teljes párhuzamosság mellett a könyv csak az egyik címadat nyelvén közöl szerzőségi adatot, az csak az utolsó címadat után írható le.
Az első adatcsoport sémája:
Főcím : főcím nyelvével megegyező nyelvű alcím : főcím nyelvével megegyező
nyelvű egyéb címadat = Párhuzamos cím : párhuzamos cím nyelvével megegyező
nyelvű alcím : párhuzamos cím nyelvével megegyező nyelvű egyéb címadat / szerzőségi adat bármely nyelven

42. A 27. képen látható könyv bibliográfiai leírásának első adatcsoportja

A főcím kiválasztásakor végigjárt út:
1. A könyv szövegrésze nyelvének megállapítása. A szöveg angol és magyar nyelvű,
tehát a szöveg nyelve alapján nem lehet kiválasztani a főcímet, ezért többes címoldal
esetén – mint ahogyan az a feladatban van – automatikusan a jobb oldali címoldalon
közölt cím lesz a főcím, a bal oldali címoldalon közölt pedig a párhuzamos cím.
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Mind a jobb, mind a bal oldali címoldal több címadatot tartalmaz, ezért további döntésre van szükség. Az azonos oldalon közölt címek közül a tipográfiai kiemelés szabályának figyelembevételével történik a választás.
Mivel mind a főcím, mind a párhuzamos cím nyelvén közölnek alcímet a címoldalak, az alcímeket a velük megegyező nyelvű főcím után kell leírni. A szerzőségi adatok azonban csak egynyelvűek (ebből a szempontból közömbös, hogy milyen nyelvűek), ezért csak a címadatok után írhatók le.
Angol nyelvű címeknek is csak az első szava írható nagy betűvel – hacsak nem tulajdonnév a többi szó!


Most térjen vissza a 4. lecke „Az 1. adatcsoport szerkezete. Egy- és többnyelvű
adatok.” című részéhez! Ismételje át az első adatcsoport szerkezetének leírását!
5.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A bibliográfiai forrás legjellemzőbb adata a címe és a szerző neve. Ezenkívül más szerzőségi adatai is vannak, ezek a közreműködők. Közreműködő lehet a fordító a közreadó,
az illusztrátor, a sajtó alá rendező stb. A cím- és szerzőségi adatokat az első adatcsoportban
kell leírni, az adatok funkcióját, szerepét az adatelemet megelőző egyezményes jellel lehet
kifejezni.

5.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Mi a főcím fogalma?
Hogyan különbözteti meg a főcímet a sorozatcímtől?
Hogyan különbözteti meg a főcímet a párhuzamos címtől?
Leírja-e a főcím részeként közölt pontot?
Leírja-e a főcím részeként közölt gondolatjelet?
Leírja-e a főcím részeként közölt kérdőjelet?
Milyen szavakkal és kifejezésekkel írja le a főcímet?
Melyek azok az esetek, amikor a főcím szavait nagybetűkkel írhatja?
Angol nyelvterületen megjelent könyvek címadataik szavait nagy kezdőbetűkkel közli. Mit tesz az angol nyelvű könyvek leírásakor?
Elhagyhat-e szövegrészt a főcímből? Ha igen, milyen feltételekkel?
Mi az alcím fogalma?
Van-e megengedett forrása az alcímnek?
Mi az egyéb címadat fogalma?
Van-e megengedett forrása az egyéb címadatnak?
Hogyan ismeri fel a vagylagos címet?
Milyen szabályt követ a vagylagos cím leírásakor?
Hogyan írja le a szerzőségi adatokat?
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A GYŰJTEMÉNYEK LEÍRÁSA

6

6.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke célja a különböző gyűjtemények (egy szerző több műve, illetve több szerző
több műve egy kötetben) és a gyűjteményeket alkotó művek leírási szabályainak az elsajátítása.
6.2

A LECKE TÉMAKÖREI

Különböző szerzők műveinek gyűjteménye
A szerzői gyűjtemény
A kolligátum

6.3
6.3.1

A GYŰJTEMÉNY
Különböző szerzők műveinek gyűjteménye

Több szerző több művének gyűjteményét egy kötetben más szóval röviden gyűjteménynek nevezik.
Címoldala kétféleképpen közölheti a dokumentum adatait:
1. A kötetet alkotó művek nem kapnak közös főcímet
A közös főcím nélküli gyűjtemények címoldala egyszerűen felsorolja könyvben levő
művek címeit és a címekhez tartozó szerzőségi adatokat.
Ekkor a címeket a címoldalnak megfelelő sorrendben kell leírni. A második és minden
további cím egyezményes jele a pont.
Az első adatcsoport sémája:
Első mű címe / első mű szerzőségi adata ; első mű második szerzőségi adata. Második
mű címe / második mű szerzőségi adata ; második mű második szerzőségi adata

A közös főcím nélküli gyűjtemény leírásakor arra feltétlenül ügyelni kell, hogy a leírásban minden szerzőt ahhoz a címhez rendeljen, amellyel kapcsolatban a szerzői
minőség fennáll! A közreműködőkkel kapcsolatban nem ilyen szigorú a szabály, de
lehetőség szerint a közreműködők és a cím közötti kapcsolatot is ki kell fejezni. Ha
szükséges, az egyértelműséget szövegbetoldásokkal biztosítani kell.
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43. Gyűjtemény címoldala

Az első adatcsoport leírása:
Mária Terézia / Niederhauser Emil. Nagy Katalin / Alakszandr Kamenszkij
Ha a közös főcím nélküli gyűjtemény címoldala az egész könyvre vonatkozó alcímet
vagy egyéb címadatot is közöl, azt a bibliográfiai leírásban az utolsóként leírt szerzőségi adat után kell leírni.
Például:
A cím- és szerzőségi közlés adatcsoportja:
Ember és felsőbbrendű ember / G.B. Shaw. Gyilkosság a székesegyházban / T.S. Eliot ; [mindkét művet ford. Bezerédi Elemér] : drámák
2. A kötetet alkotó művek közös főcímet is kapnak
Közös főcímmel rendelkező többszerzős gyűjtemény címoldala általában nem szokta
feltüntetni a kötetben közölt művek címeit, legfeljebb a szerzők neveit. Ha az egyes műveket külön felsorolja, akkor az az egyéb előzékek valamelyikén, többnyire a címoldallal
szembeni oldalon, vagy csak a tartalomjegyzékben szokott előfordulni.
Akár a címoldalon közli azonban az egyes művek címeit, akár az egyéb előzékeken,
főcímként csak a közös főcím írható le. A kötetet alkotó művek cím- és szerzőségi adatai a Megjegyzések adatcsoportban tüntethetők fel.
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44. Közös főcímmel rendelkező gyűjtemény, a művek felsorolása a tartalomjegyzékben

45. A cím- és szerzőségi közlés adatcsoport leírása

Az első szerzőségi adat a tartalomjegyzékből származik, ami az adat szempontjából
megengedett forrásnak minősül.

46. A Megjegyzések (6.) adatcsoport leírása
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A kötetet alkotó művek cím- és szerzőségi adatainak a kifejezése a hatodik adatcsoportban feltétlenül szükséges, mert enélkül nem készíthetők besorolási adatok az egyes
művekhez, ami nélkül viszont nem kereshetők azok vissza.
6.3.2

A szerzői gyűjtemény

Ahogyan a többszerzős gyűjtemények, úgy a szerzői gyűjtemény is különféle variációkban közölheti a cím- és szerzőségi adatokat.
1. Közös főcímmel rendelkező szerzői gyűjtemény
Adhat közös főcímet a kötetben szereplő műveknek úgy, hogy közben a címoldalon az
egyes művek címeit is felsorolja. Ekkor két megoldás közül lehet választani:
– az egyes művek címeit a Megjegyzések adatcsoportban írja le, vagy
– az egyes művek címeit alcímként közli a leírásban.
Bármelyik megoldást választja is, a főcím minden esetben a közös főcím lesz.
2. Közös főcím nélküli gyűjtemény
A másik variáció szerint a kötetben szereplő egyes művek nem kapnak közös főcímet,
hanem mindegyiket felsorolja a címoldal. Ebben az esetben a művek címei együtt minősülnek főcímnek.
Minden, címoldalon szereplő mű címe főcím, a második és minden további címet pontosvessző előz meg.
Közös főcím nélküli szerzői gyűjtemény minden művére vonatkozó egyéb címadata az
utolsóként leírt címadat után írható le.
6.3.3

A kolligátum

A kolligátum eredetileg önállóan megjelent kötetek utólagos összekötésével létrehozott
könyv. Kolligátumot létrehozhat kiadó is, de kiadótól függetlenül bárhol rendelkezhetnek a
különböző kötetek utólagos összekötéséről. Az így létrejött könyv tartalmazhatja egy szerző műveit is, de különböző szerzők műveiből is összeállhat. Előállításakor az új dokumentum nem kap új címoldalt, hanem megtartja az eredeti könyvek önálló rektóit. A kolligátum egészéről tehát bibliográfiai leírást készíteni nem lehet.
Feldolgozásuk úgy történik, hogy a kötetet alkotó egyes, korábban önálló művekről
készítik a bibliográfiai leírást saját címoldalaik alapján és a hatodik adatcsoportban
megjegyzést tesznek arra, hogy az újonnan létrejött kötetben hányadikként található a
leírás tárgya.
Az adat a leírás hatodik adatcsoportjában: Koll. 3
6.3.4

Könyvrészlet analitikus leírása

Analitikus leírással lehet leírni a dokumentum mindazon, önálló címmel rendelkező
részeit (fejezeteit, tanulmányait, cikkeit stb.), amelyeket a részek saját szerzői és címei
szerint is visszakereshetővé akarunk tenni.
Nézze végig az 1. képen látható könyv (XX. századi angol drámák) forráshelyeit és
képzelje el, hogy egy olvasó Önhöz fordul a következő kérdéssel:
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Megvan-e a könyvtárban a Pygmalion című mű?
Ha a leírás tárgya a könyv egésze, akkor a visszakeresés is a könyv egészére irányul elsősorban, vagyis a katalógus arra a kérdésre ad választ, hogy megvan-e a könyvtárban a
XX. századi angol drámák című kötet?

47. A könyv egészéről készült cím szerinti főtétel

A visszakeresés szempontját (a rendszót) aláhúzással jelölték.
Szükséges azonban, hogy a könyv főcíme mögött megbúvó művek saját címük szerint
is visszakereshetők legyenek. Ennek egyik módja a könyv analizálása, vagyis a kötetet
alkotó egyes műveknek a leírás tárgyául választása. A könyv analizálásának eredményeképpen analitikus tételek jönnek létre:

48. Analitikus tétel
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Az analitikus tétel a leírás első részében a leírandó mű címét és szerzőségi adatait tartalmazza, a leírás második részében pedig . – In: jel után azt fejezi ki, hogy a leírás
tárgyául választott mű melyik kötet hányadik oldalán található.
Az analitikus leírás számára az egész könyv főforrásnak minősül. Magáról a könyvről
elegendő az azonosításhoz szükséges minimális adatokat közölni, hiszen a kötetről készül főtétel, amely minden adatot tartalmaz. Az analitikus tételen a jelzi, hogy melyik az a rendszó, amelynél a könyv teljes leírását tartalmazó főtétel megtalálható.
6.4

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy kötetben egyszerre több mű is megjelenhet akár úgy, hogy egy szerző művei, akár
úgy, hogy több szerző több műve. A művek kaphatnak közös főcímet, ekkor közös főcímmel rendelkező gyűjteményről beszélünk, ha pedig nem kapnak közös főcímet, akkor közös főcím nélküli a gyűjtemény. Ettől függ az adatcsoport szerkezete is. Fontos követelmény, hogy a közös főcímmel rendelkező gyűjteményt nem elég a kötet címe szerint
visszakereshetővé tenni, a gyűjteményt alkotó egyes műveket is megtalálhatóvá kell tenni
szerzőjük és címük szerint is.

6.5

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. Milyen esetben írhatja le az első adatcsoportban a közös főcímmel rendelkező

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
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szerzői gyűjteményt alkotó egyes művek címeit? Ebben az esetben milyen
egyezményes jel tartozik a művekhez?
Ha a közös főcímmel rendelkező szerzői gyűjteményt alkotó egyes művek címeit a Megjegyzésekben írja le, milyen egyezményes jel tartozik az egyes címekhez?
Mi az egyezményes jele a közös főcím nélküli gyűjteménynek? (Több szerző
több művének).
Mi a társszerző fogalma?
Tartalomjegyzékből leírhat-e szerzőségi adatot?
Mit jelent az, hogy a szerzőségi adatokat fontossági sorrendben kell leírni?
Fogalmazza meg más szavakkal a könyvnek ezt a kifejezését: „a fordítást az
eredetivel egybevetette”. Leírhatja szerzőségi adatnak?
Milyen részekből áll egy szerzőségi adat?
Melyik a szélesebb terjedelmű fogalom: a közreadó vagy a közreműködő?
Milyen összefüggést lát a két fogalom között?
Ha téves szerzőségi adatot közöl egy könyv, de Ön tudja, hogy ki a valódi szerző, melyik nevet írja le a leírásban? Azt a nevet, amelyiket a könyv közli, vagy a
valódi nevet?
Mi a bibliográfiai leírás funkciója?
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A KIADÁS ÉS A MEGJELENÉS ADATAI

7

CÉLKITŰZÉS

7.1

Ebben a leckében olyan különleges kiadványok azonosításáról lesz szó, mint például a
fakszimile, a reprint, az utánnyomás. Elkalandozunk angol nyelvterületre is, ahol az adatok
egy-egy könyv egész kiadástörténetét mesélik el.

7.2

A LECKE TÉMAKÖREI

A leírás 2. adatcsoportja, a Kiadás
A leírás 3. adatcsoportja, a Megjelenés
Közös kiadások megjelenési adatcsoportja

A BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁS 2. ADATCSOPORTJA, A KIADÁS

7.3

Az adatcsoport adatai, egyezményes jelei, forráshelyei

7.3.1

Kiadásjelzés
Kiadásjelzésként azok a kifejezések írhatók le, amelyek a könyv
– új kiadására vagy utánnyomására,
például:
. – 3. kiad.
. – 2. rev. ed.
. – Utánny.
–

hasonmás kiadásra vonatkoznak,

például:
. – Hasonmás kiad.
. – Facsimile ed.
Hogy egy közlés kiadásjelzésnek minősül-e, a „kiadás” szó vagy megfelelőinek jelenléte dönti el.
Ha a kiadásjelzés a forráshelyen több nyelven vagy több írásrendszerben is szerepel,
azok párhuzamos kiadásjelzésnek minősülnek. Ezek közül a csak a főcím nyelvével és
írásrendszerével megegyező nyelvű, ennek hiányában a tipográfiailag kiemelt vagy sorrendben elsőként közölt kiadásjelzést kell leírni.
Főforrás: a címoldal, egyéb előzékek, kolofon.
Megengedett forrás: a könyvön kívüli forrás.
Tiltott forrás: nincs.
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7.3.2

A leírás nyelve, az adatok írásmódja

Az adatcsoport adatelemeit azon a nyelven kell közölni, ahogyan a kiadványban találhatók. A kiadásjelzés számadatait mindig arab számmal, a kiadásjelzés kifejezéseit pedig
szabványosan rövidített formában kell leírni. A kiadásjelzés kifejezései szögletes zárójelben betoldhatók, ha az adat értelmezése azt szükségessé teszi. Ügyeljen rá, hogy ezek a
kifejezések csak a leírás nyelvén toldhatók be!
7.3.3

A hasonmás kiadás

A hasonmás kiadásnak két, egymással rokon fajtája ismert, a fakszimile és a reprint.
Hasonmás kiadásban jelentetik meg általában az olyan tudománytörténeti értékkel bíró
műveket, amelyek régen jelentek meg, ezért kereskedelmi forgalomban már nem kaphatók,
viszont sokan keresik. Bizonyos fakszimile és reprint kiadások pedig egy szűk társadalmi
réteg igényeit elégítik ki.
A fakszimile16 kiadás jellemzője, hogy az eredeti kiadvány hű képét törekszik visszaadni. Előállítási módja annyiban tér el az eredeti kiadás előállításától, hogy a fakszimile szövegét (és képanyagát) nem szedik ki újra a nyomtatás számára, hanem az eredeti egy –
lehetőség szerint hibátlan – példányának a fotokópiájáról készítik a nyomóformát. Így tudják megtartani az eredeti kiadás egykori betűtípusait, szerkesztési sajátosságait, tördelését
és így tovább. Általában nem készül hozzá új címoldal, a fakszimile kiadás adatait a kolofon tartalmazza.
Mind a fakszimile, mind a reprint (a továbbiakban hasonmás) leírásakor azt az alapelvet kell szem előtt tartani, hogy a leírás tárgya még akkor sem az eredeti kiadás, ha a
hasonmás kötet megtartva az eredetinek a képét, nem kapott olyan címoldalt, amely az
új megjelenésre vonatkozó adatokat tartalmazná. A cím- és szerzőségi adatok tekintetében ekkor nem lehet mást tenni, mint arról a címoldalról leírni az adatokat, amelyik
rendelkezésre áll. Minden könyv tartalmaz olyan záradékot, amelyből kiolvashatók a
megjelenés adatcsoportjában leírható adatok.
A hasonmás kiadás megjelenési adatai igen szigorúan csak az új kiadásra vonatkozhatnak. Ezeket az adatokat az esetek egy részében a kolofonból lehet megállapítani.
Az eredeti kiadás adatait a Megjegyzésekben fel kell tüntetni!
A reprint kiadás törzsanyaga ugyanúgy készül, mint a fakszimile, viszont járulnak hozzá olyan részek is, amelyek az eredeti törzsanyagot valamilyen szempontból kiegészítik.
Az eredeti címoldal mellett új címoldalt kaphat, az eredetitől eltérő cím- és szerzőségi adatokkal. A reprint kiadás megjelenési adatait az új címoldal tartalmazza.

16

Factum=tény + similis, -e = hasonló latin szavak összeolvadásából keletkezett, jelentése: az eredetihez hasonló
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49. Reprint kiadás címoldala, verzója és az eredeti címoldal

A példában szereplő reprint kiadásnak régi és új címoldala is van. Az adatokat a hasonmás kiadás saját címoldaláról kell venni. Minden esetben megjegyzést kell azonban
tenni az eredeti kiadás megjelenési adataira és ha az új kiadás cím- és szerzőségi adatai
eltérnek az eredetitől, a cím- és szerzőségi adatokra is.
A leírás megkezdése előtt végig kell gondolni, hogy
a leírandó könyvben két címoldal van, de a könyv azonosítása szempontjából csak az
vehető figyelembe, amelyik a leírás tárgyára, azaz az 1984-ben megjelent könyvre
vonatkozik. (Arra a kiadásra, amelyikről a leírás készül.) Ez a címoldal lesz a főcím és
a szerzőségi adatok főforrása. A belső címoldal az eredeti, 1944-es kiadást azonosítja.
Ugyanez vonatkozik a megjelenési adatokra is. A második adatcsoportban megengedett forrásból származó adatként leírható a hasonmás kiadás ténye, de ha az valamely
alcímből egyértelműen kiderül, az adatot a második adatcsoportban nem kell feltüntetni.
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50. A hasonmás kiadásról készült bibliográfiai tétel első , harmadik és hatodik
17

18

19

adatcsoportja
7.3.4

Az utánnyomás

A reprint és az utánnyomás között a technikai előállítás szempontjából van a legnagyobb különbség. Utánnyomás az eredeti kiadást követően belátható időn belül következik
be többnyire azért, mert az eredetileg kiadott példányok elfogytak, és a könyvre nagy a
kereslet. Ekkor az eredeti nyomóformáról az eredetivel teljesen azonos adattartalmú kiadványt állítanak elő anélkül, hogy újból ki kellene szedni az anyagát. Az utánnyomás tényét
vagy a címoldalon, vagy a verzón szokták közölni. A leíráskor különösen a harmadik adatcsoportra kell odafigyelni és értelmezni a címoldalon vagy a verzón található megjelenési
évet.

7.4
7.4.1

A BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁS MEGJELENÉS ADATCSOPORTJA
Az adatcsoport adatai, egyezményes jelei, forráshelyei

. – Megjelenés helye
: Kiadó neve
, megjelenés éve
(a nyomda székhelye : a nyomda neve, a nyomtatás éve)
Főforrás: a címoldal, az egyéb előzékek, a kolofon.
Megengedett forrás: a könyvön kívüli forrás.
Tiltott forrás: nincs.

17

Cím- és szerzőségi közlés
Megjelenés
19
Megjegyzések
18
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7.4.2

A leírás nyelve, az adatok írásmódja

Az adatcsoport adatelemeit azon a nyelven kell közölni, ahogyan a kiadványban találhatók. Az adatelemek írásmódjára az illető nyelv helyesírási szabályai az irányadók.
7.4.3

Az adatcsoport szerkezete

A könyvnek egy kiadója, a kiadónak egy székhelye van:
. – Megjelenés helye : Kiadó neve, a megjeleni éve (A nyomda székhelye : A nyomda
neve)
Több székhellyel rendelkező kiadó kiadásában megjelenő könyv megjelenési adatcsoportja:
. – Első megjelenési hely ; Második megjelenési hely : A kiadó neve, megjelenés éve

vagy
. – Első megjelenési hely [etc.] : A kiadó neve, megjelenés éve
Több kiadó közös gondozásában megjelenő kiadás megjelenési adatcsoportja. A kiadók
azonos székhelyen működnek:
. – Megjelenés helye : Első kiadó neve : Második kiadó neve, a megjelenés éve
Több kiadó közös gondozásában megjelenő kiadás megjelenési adatcsoportja. A kiadók
különböző székhelyeken működnek.
. – Első megjelenési hely : Első kiadó neve ; Második megjelenési hely : Második kiadó neve, a megjelenés éve
7.4.4

A megjelenés helye

A megjelenés helyének elsősorban a kiadványban feltüntetett megjelenési helyet kell
tekinteni. Ha azt a kiadvány nem közli, akkor a megjelenés helye a kiadó székhelye.
A könyv azonban olyan megjelenési helyet is feltüntethet, amelyhez nem tartozik kiadó.
Ebben az esetben a leírásban a kiadót ismeretlennek kell tekinteni, és e megjelenési hellyel
kapcsolatos kiadó hiányát az ismeretlen kiadó jelölésével [s.n.]20 megadni.
Például:
. – Torino : [s.n.], 1986. –
A megjelenés adatcsoportjának leírásakor – annak ellenére, hogy az adat- csoport első
eleme a megjelenés helye – célszerű először a kiadó nevét tisztázni, hiszen az befolyásolja
a leírható megjelenési helyet is. Azért is javasolt először a kiadó azonosítása, mert ha a
kiadvány nem a tényleges megjelenési helyet közli, a leírásban a tévesen megadott helynév
után szögletes zárójelben helyesbíteni kell az adatot.
Például :
20

A rövidítés feloldása: sine nomine = név nélkül
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. – Pécsett [!Komló]
Ha csupán kétség merül fel a könyvben közölt megjelenési hely helyességét illetően, az
adat kétséges voltát jelölni kell.
Például:
. – Pécsett [?]

A megjelenés helyének nyelvtani alakja
Talán már az eddigi példák alapján is felvetődött a kérdés, hogy a megjelenés helye miért ragozott alakban szerepel a leírásban? Ennek az az oka, hogy
a megjelenés helyét a forrásban közölt formában kell leírni.
Ha tehát a forrás ragozott alakban közli, nem lehet másképp leírni, mint ahogy rövidíteni sem lehet. Ügyelni kell arra, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben Budapest nevét sem
lehet rövidíteni a teljes leírásban!
Vannak olyan településnevek, amelyek többféle alakban ismertek (például: Savaria =
Szombathely) vagy több településnek ugyanaz a névformája (például: Waterloo). Az esetek többségében ilyenkor szükségessé válik a megjelenés helyének azonosítása. Ennek
módja attól függ, hogy ugyanannak a településnek a névváltozatairól vagy több, azonos
nevű település azonosításáról van-e szó.
a) Ha a kiadványon közölt megjelenési hely nem a hivatalos helységnév (például: Győr
helyett Arrabona vagy Sárospatak helyett Patak), a leírásban megjelenési helyként a kiadványon közölt névalakot kell leírni, de utána szögletes zárójelben közölhető (tehát nem
kötelező) a hivatalos helységnév.
Például:
Patak [Sárospatak]
b) Ha a kiadványon közölt megjelenési hely azonosítására azért van szükség, mert több
azonos alakú településnév is van a világon, az azonosítás a megfelelő ország vagy egyéb
igazgatási terület nevével (ha van közkeletű rövidítése, rövidített formában) vagy az MSZ
3410 előírásai szerint az ország kétjegyű betűkódjával tehető meg.
Például:
Waterloo [Canada]
Waterloo [U.S.A.]
Waterloo [BG]

A megjelenés helyének párhuzamos adata
Ahogyan a cím- és szerzőségi adatoknál párhuzamos adatnak minősült az adat megismétlése más nyelven vagy más írásrendszerben, ugyanúgy párhuzamos adatnak minősül, ha a megjelenés helyét közli egyidejűleg több nyelven vagy több írásrendszerben a
kiadvány. A párhuzamos adat leírása nem kötelező, a több nyelven vagy több írásrendszerben közölt névalakok közül a hivatalos névforma leírása kötelező. Ha ez nem ál92
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lapítható meg, akkor a főcím nyelvével vagy írásrendszerével megegyező névalakot
kell leírni. Lehetőség van azonban a párhuzamos adatok leírására is, a szokásos egyenlőségjel után.
Például:
Wien = Vienna = Bécs

Egy kiadó több székhellyel
Ha a könyv ugyanannak a kiadónak több székhelyét is megnevezi, ezek közül csak a
tipográfiailag kiemeltet, ilyen megkülönböztetés hiányában pedig csak az elsőt kötelező leírni. A leírásból elhagyott székhelyeket csak akkor kell jelölni az adatelhagyás jelével [etc.], ha a leírt székhellyel azonos forráshelyen, azonos tipográfiával közölte a
kiadvány.
Például:
. – New York [etc.]
Ha a bibliográfia vagy a katalógus szempontjai indokolják, leírható minden megjelenési hely. Ekkor a második és minden további megjelenési helyet pontosvessző előz
meg.
Például:
. – New York ; St. Louis ; San Francisco ; Aucland ; Bogota ; Hamburg ; London
Madrid ; Mexico ; Milan ; Montreal ; New Delhi ; Panama ; Paris ; Sao Paulo ; Singapore ; Sydney ; Tokyo ; Toronto : Mc Graw Hill, cop. 1987. –
A példában leírt megjelenési helyek tehát azt jelentik, hogy a Mc Graw Hill Book
Company a világ számos pontján rendelkezik székhellyel. A bibliográfia szempontja
pedig, amiért az összes székhelyet leírták, a második és minden további székhelyű kiadók összegyűjtése.

A kiadványban nem közölt megjelenési hely
Ha a kiadvány nem közli a megjelenési helyet, az még nem jelenti azt, hogy az ismeretlen. Miután tudjuk, hogy a megjelenési hely a leírás szempontjából azonos a kiadó székhelyével, a kiadó nevének ismeretében fel kell azt kutatni. Ezt számos forrásból meg lehet
tenni. Például évről évre adnak ki kiadói címjegyzékeket, a nemzeti bibliográfiák évente
közlik a működő kiadók neveit székhelyeikkel együtt, de akár írott forrás igénybevétele
nélkül, saját maga is ismerheti a kiadó székhelyét.
A külső forrásból megállapított megjelenési helyet szögletes zárójelbe téve kell leírni.
Ha nem sikerül a kiadó székhelyét megállapítani, törekedni kell arra, hogy a valószínűsíthető ország, állam vagy tartománynév leírható legyen. A székhely nevének leírható alakja ebben az esetben az ország vagy állam nevének közkeletű magyar megnevezése, tagállam, tartomány esetén a hivatalos névalak lesz, az igazgatási terület típusát
jelölő szó (például: state, province) nélkül.
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Például:
Egyesült Államok
California
Ha ez sem állapítható meg, csak akkor alkalmazható a sine loco21 kifejezés szögletes
zárójelbe tett rövidített alakja [s.l.].
7.4.5

A kiadó neve

A kiadó nevének megállapítása
Amikor könyvet ír le, a kiadó nevének megállapításához több információ is rendelkezésére áll. Legegyszerűbb eset, hogy a könyv közli a kiadó nevét. Előfordulhat azonban,
hogy a forrás nem tartalmazza a kiadó nevét Ha az ISBN rendelkezésre áll, annak második
számcsoportja alapján visszakereshető a kiadó. Egyszerű a dolog, ha Magyarországon
megjelent könyvről van szó, mert a Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek című időszaki
kiadvány minden év elején közli a magyarországi kiadók nevét és székhelyét. A keresés
ISBN-szám alapján és a kiadó nevének ismeretében is lehetséges. Ebben az esetben külső
forrást vett igénybe az adat leírásához, tehát szögletes zárójelbe téve lehet az adatot közölni. Egyes kiadók szeretnek emblémát használni. Ennek alapján is azonosítható a kiadó, de
a forrás ebben az esetben is külső, tehát megengedett.

7.2.5.2. A kiadó nevének formája
A kiadó nevét a könyvön közölt formában kell leírni, de nem követhetők a tipográfiai
sajátosságok. A kis- és nagybetűk tekintetében az adat nyelvének helyesírási szabályai
az irányadók. A kiadó nevének elemei szabványosan rövidíthetők vagy a kiadó által
használt betűszóval helyettesíthetők.
Például:
A kiadványon:
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

A leírásban:
MTAK

A leírásban a „Könyvtára”szó rövidített alakja azért K, mert az intézmény így használja
nevének betűszó alakjában. A könyvtár szó szabványos rövidítése egyébként kvt.
A hivatásos kiadó nevéből a leírásban – a szövegelhagyás jele nélkül – el kell hagyni:
– a „Kiadó” szó és megfelelőit, ha nem alkotnak egy nyelvtani (például jelzős)
szerkezetet a név többi részével vagy ha nincsenek egybeírva azzal,
– a társas viszonyra („és társa”), a cégjellegre (Vállalat, Rt., Bt. stb.) utaló kifejezéseket
– a személynév nem családnév jellegű elemeit.

A magánkiadásban megjelent könyv
Ha a könyv megjelenésében nem vesz részt hivatásos kiadó, azaz a szerző maga finanszírozza művének megjelenését, magánkiadásról beszélünk.
21

Hely nélkül
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A magánkiadás leírásakor a kiadó maga a szerző. Kiadóként történő leírására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a hivatásos kiadók leírására, azaz a forrás közlésének
megfelelően kell a nevet leírni.
A tévesen megadott kiadói név
Ha a könyv nem a tényleges kiadói nevet közli, a leírásban a tévesen megadott név után
szögletes zárójelben helyesbíteni kell az adatot.
Például:
. – Budapest : Akad. K.[!Argumentum]
Ha csupán kétséges a könyvben közölt kiadói név helyessége, az adat kétséges voltát jelölni kell: [?]

A kiadó nevének párhuzamos adata
A kiadványon egyidejűleg több nyelven vagy több írásrendszerben közölt párhuzamos
adat leírása nem kötelező. A több nyelven vagy több írásrendszerben közölt névalakok
közül a hivatalos névforma leírása kötelező. Ha ez nem állapítható meg, akkor a főcím
nyelvével vagy írásrendszerével megegyező névalakot kell leírni. Lehetőség van azonban a
párhuzamos adatok leírására is, a szokásos egyenlőségjel után.

Az ismeretlen kiadó
Ha a könyv nem közli a kiadó nevét és azt külső forrásból sem sikerül megállapítani, a
leírásban a kiadó nevét a szögletes zárójelbe tett „sine nomine”22 latin kifejezés rövidített alakja [s.n.] helyettesíti. Ismeretlen kiadó helyett nyomdát leírni nem szabad! Ha a
kiadvány minden kétséget kizáróan a nyomda kiadásában jelent meg, akkor természetesen a nyomda kiadóként szerepel.
A megjelenés éve(i)

7.4.6

A megjelenés évének megállapítása
A megjelenés évének megállapítására több lehetőségünk van, de az adatot mindig a
magasabb rangú forrásból kell leírni:
– Legegyszerűbb eset, amikor a címoldal közli a megjelenés évét.
– A címoldal helyett a verzó is közölheti a megjelenési évet. Angol nyelvterületen megjelent könyvek jellemzője, hogy a címoldalon szinte soha nem található meg a megjelenés éve, viszont a verzó részletes kiadástörténetet közöl.
– A megjelenés éve szövegesen fordul elő az impresszum adatok között.
Például:
Megjelent 1976-ban
Az impresszumból – mint főforrásból – származó adat megjelenési adatként leírható.
–
22

A nyomtatás éve

Név nélkül
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–

Ha az 1-3. eset egyike sem fordul elő a könyvben, akkor következő lépésként
a nyomtatás adatait lehet keresni. A nyomtatás adatai többféleképpen fordulnak elő az impresszum adatok között. Közlésük módja befolyásolja, hogy fővagy megengedett forrásnak minősül-e a közlés helye.
A nyomtatás éve többnyire a nyomdai munkaszámnak is része. Az 1990 előtt megjelent
könyveken kötelező volt feltüntetni a nyomda neve előtt vagy után. A kerek zárójelbe tett
számsor első két számjegye azt az évet jelenti, amikor a kézirat a nyomdába került és ott
nyilvántartásba vették. Ha nincs más nyomtatási adatunk, a munkaszámból vett évszámot
kell kiegészíteni az évszázad és az évezred számával, és így mint megengedett forrásból
származó megjelenési adat leírható.
Például:
Dabasi Nyomda 78.5534
A leírásban megjelenési évként: , [1978]
A megjelenési év után a nyomtatás éve is leírható, ha azt a bibliográfia szempontjai indokolják. Ebben az esetben azonban a nyomtatás évét az évszám elé írt „ny.” rövidítéssel
meg kell különböztetni a megjelenés évétől:
Például:
, 1985, ny. 1984. –

A copyright éve
Ha sem megjelenési, sem nyomtatási év nincs a könyvön, a copyright évét kell megjelenési évként megadni. De míg a nyomtatás éve jelölés nélkül adható meg megjelenési
évként, addig a copyright megkülönböztető jelölése kötelező. Erre azért van szükség, mert
a szerzői jog megszerzésének éve és a mű valóságos megjelenése között több év is eltelhet.
A nyomtatás éve tehát mindenképp közelebb van a leírás tárgyának megjelenéséhez, mint a
copyright éve.
Ha a bibliográfia szempontjai indokolják, a megjelenés éve után leírható a copyright
éve. E dátumot a megjelenés évétől az évszám elé írt cop. rövidítés különbözteti meg. Például:
, [1983], cop. 1964. –

Ismeretlen megjelenési év
Ha mind a megjelenés, mind a nyomtatás, mind a copyright éve ismeretlen, a megjelenés feltételezett vagy hozzávetőleges évét kell szögletes zárójelben közölni, a megfelelő
latin nyelvű kiegészítések rövidítéseivel:
[ante 1980]

jelentése: 1980 előtt

[post 1980]

jelentése: 1980 után

[ca 1990]

jelentése: 1980 körül
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A megjelenés évének alakja a leírásban
A könyv azonosíthatósága érdekében a megjelenés évét mindig arab számmal és azzal
az időszámítással kell leírni, amilyet a könyv közöl. De ha a megjelenés évét időszámításunktól eltérő évszámmal közli, a leírásban ki kell egészíteni az adatot az időszámításunknak megfelelően. Ebben az esetben a megjegyzések adatcsoportban közölni kell, hogy a
könyv a megjelenés évét milyen időszámítással adta meg. Például:
A könyvön zsidó időszámítással:
5633

A leírásban:
, 5633 [1872–1873]

Ha a könyvön a megjelenés éve téves, a téves évszámot kell megjelenési évként leírni,
de utána szögletes zárójelben helyesbíteni kell az adatot. (Lásd még a Téves adatok című
fejezetet).
Például:
, 1968 [!1986]
7.4.7

Közös kiadások megjelenési adatcsoportja

Közös kiadásnak akkor minősül egy kiadvány megjelenése, ha azt egyidejűleg több kiadó gondozza. A megjelenés adatcsoportjának szerkezete attól függ, hogy a kiadók azonos
székhelyen működnek-e vagy sem.
Azonos székhelyen működő kiadók leírásakor az adatcsoport szerkezete:
. – Megjelenés helye : Egyik kiadó neve : Másik kiadó neve
Amint a sémából is látható, a kiadók nevét mindig kettőspont előzi meg.
Különböző székhelyeken működő kiadók leírásakor az adatcsoport szerkezete:
. – Elsőként leírható megjelenési hely : Az elsőként leírható megjelenési helyhez tartozó kiadó ; Másodikként leírható megjelenési hely : A másodikként leírható megjelenési helyhez tartozó kiadó .
Közös kiadások valamennyi kiadójának feltüntetése csupán lehetőség, a katalógus vagy
a bibliográfia szempontjai döntik el, hogy szükség van-e valamennyi adat leírására vagy
sem. Kötelező viszont leírni a tipográfiailag kiemelt vagy ilyen megkülönböztetés hiányában az elsőként közölt kiadó nevét. A leírt adattal azonos forráshelyen, azonos tipográfiával közölt, le nem írt kiadó nevét a leírásban az adatelhagyás jelével [etc.] jelölni kell.
7.5

ÖSSZEFOGLALÁS

A megjelenési forma azonosításához a bibliográfiai leírásban közölni kell a megjelenés
helyét, a kiadó nevét és a megjelenés évét. A kiadónak több székhelye is lehet, és a kiadvány több kiadó közös gondozásában is megjelenhet. Ezt a leírásban ki kell fejezni.
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7.6

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

1. A verzóról vett megjelenési hely milyen forrásból származónak minősül?
2. Ha a címoldal alján a nyomda nevét látja, leírja-e a könyv kiadójaként? Más
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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szóval a nyomda mikor írható le kiadóként?
Értelmezze a közreadó szerepét! A leírásban milyen adatelemként szerepelteti?
Ha a könyv nem hivatásos kiadó gondozásában jelent meg, a kiadó nevét melyik adatcsoportban tünteti fel?
Miből állapítja meg, hogy a kiadó nem hivatásos kiadó?
Ha a könyvbe nem írták bele a kiadó nevét, a 3. adatcsoport leírásakor mi a teendője?
Ha a kiadó nevét a könyvben szereplő ISBN-ből állapította meg, a leírásban fő, vagy megengedett forrásból származónak minősíti-e az adatot?
Mire használható a nyomdai munkaszám és a könyv melyik részén keresi?
A copyright évének feltüntetése a leírásban mikor kötelező és mikor megengedett?
Sorolja fel, hogy a kiadó nevének melyek azok az elemei, amelyeket a leírásban
el kell hagyni?
Ha a könyv a szerző kiadásában jelent meg, mi lesz a kiadó neve a leírásban?
(Két változat lehet, a forrás közlésétől függően!)
A megjelenés helyét milyen nyelven írja le?
A leírásban rövidíthető-e a kiadó neve? És a megjelenés helye?
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A TERJEDELEM ÉS A SOROZAT ADATAI

8

CÉLKITŰZÉS

8.1

Ebben a leckében a könyv terjedelmének és sorozati adatainak a leírásával fog megismerkedni. Fontos, hogy meg tudja különböztetni a könyv saját címét a sorozat címétől.

TARTALOM

8.2

A leírás 4. adatcsoportja, a Terjedelem
Az adatcsoport adatai, egyezményes jelei, forráshelyei
Az adatcsoport szerkezete
Az oldalszám, illusztráció, méret, a számadatok írásmódja
A melléklet
A leírás 5. adatcsoportja, a Sorozat
Az adatok forráshelyei
Sorozat – alsorozat – több sorozat

A TANANYAG KIFEJTÉSE

8.3

Az adatcsoport adatai, egyezményes jelei, forráshelyei

8.3.1

. – oldalszám
, tábla
: illusztráció
; gerincméret
+ melléklet
Főforrás: maga az egész könyv
Megengedett forrás: a külső forrás
Tiltott forrás: nincs
8.3.2

Az adatcsoport szerkezete

. – oldalszám, tábla : illusztráció ; méret + melléklet (a melléklet saját terjedelmi adata)

Az oldalszám, illusztráció, méret, a számadatok írásmódja
A könyv terjedelmét oldalakban fejezik ki. Megnevezésére a latin pagina szót használják, aminek a leírásban rövidített alakja (p.) használatos. Ha az oldalak számozása a
könyvben többször újra kezdődik, azt a leírásban az egyes részek utolsó számozott oldalán
található számok felsorolásával meg kell adni.
A terjedelem megállapításához tehát át kell lapozni a könyvet, mert csak így derülhet
ki, hogy az oldalszámozás többször újrakezdődik!
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Az oldalak lehetnek arab vagy római számmal számozottak, betűvel jelöltek, de lehetnek számozatlanok is. A leírásban – a dokumentum adatainak minél pontosabb tükrözési
elvéből kiindulva – meg kell tartani az oldalak számozási sajátosságait.
Az oldalszámozást olyan számadattal, illetve betűvel kell leírni, ahogyan az oldal közli.
Ha az oldalakon nem tüntettek fel számokat, meg kell azokat számolni. és megengedett
forrásból származó adatként, arab számmal leírni.
A könyv szövegoldalain vagy a szövegoldalak között a szöveget illusztráló képeket,
térképeket, kottákat, táblázatokat, grafikonokat helyezhetnek el. Hogy ezek az oldalak
illusztrációnak vagy táblának minősülnek-e, az attól függ, hogy beleszámolták-e azokat a
szövegoldalak sorába vagy sem.
Ha két, szöveget tartalmazó lap közé úgy kötnek be képeket és ábrákat tartalmazó lapokat, hogy azokat nem számolják bele a szövegoldalak oldalszámába, akkor azokat a
lapokat táblalapoknak nevezik. Ha csak egyik oldaluk tartalmaz képet, akkor táblalap,
ha mindkét oldaluk, akkor tábla. Ha a tábla mérete nagyobb, mint a könyv mérete és
ezért csak összehajtogatva fér bele, akkor a neve táblafólió.
A táblalap jelölése a leírásban: tl.
A tábla jelölése: t.
A táblafólió: tfol.
A méret a borítófedél külső oldalának a gerinccel párhuzamosan mért és centiméterekben megadott mérete. Minden megkezdett centimétert egész számra kell felkerekíteni.

A melléklet
A könyv melléklete többféle lehet. Arról lehet felismerni, hogy a könyvtől fizikailag elkülönül. Pluszjel után a melléklet tényét kell feltüntetni, de lehetőség van a melléklet fajtáját jelölő kifejezés leírására is. A melléklet saját fizikai jellemzőit a melléklet jellegének
megnevezése után, kerek zárójelpárban lehet leírni.
Például:
+ 34 diakép (színes ; 5x5 cm)
Példa a terjedelem adatcsoport adatelemeinek a leírására:
XXIII, 368 p., [45] tl. : ill. ; 35 cm + mell., térk.
A példa azt fejezi ki, hogy a könyv szövegoldalai XXIII római számozott oldallal kezdődnek, majd a 368 arab számozott oldalt tartalmaznak. Ezek között van 45 számozatlan,
illusztrált táblalap. A 35 cm gerincmagasságú könyv térképmellékletet tartalmaz. A gerincméretet mindig felfelé kerekített egész számban kell megadni.
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8.4
8.4.1

A SOROZAT
Az adatok forráshelyei

Főforrás: a címoldal, előzékek
Megengedett forrás: nincs
Tiltott forrás: külső forrás
8.4.2

A leírás nyelve, az adatok írásmódja

Az adatcsoport adatelemeit azon a nyelven kell közölni, ahogyan a kiadványban találhatók. Az adatelemek írásmódjára az illető nyelv helyesírási szabályai, a főcím megválasztására és leírására a könyv főcímének és leírásának szabályai az irányadók. A sorozati és az
alsorozati számot arab számmal kell leírni. Ha a forrás a sorozati vagy alsorozati számot
római számmal, számnévvel vagy szimbólummal közli, át kell írni arab számra. Ha a számot betű helyettesíti, a betűt kell megadni. Ha a sorozat megnevezi számozott részegységeit, e megnevezéseket nem kötelező leírni. (Például szám, füzet, kötet stb.)
8.4.3

Az adatcsoport szerkezete a könyv adatközlésének függvényében

Most térjen vissza a 2. lecke „A címoldal és a címoldalon feltüntetett adatok” című fejezetéhez! Nagyon fontos, hogy átismételje a Sorozat adatai című részt!
. – (A sorozat főcíme = A sorozat párhuzamos címe)
. – (A sorozat főcíme : a sorozat alcíme, a sorozat ISSN-je ; sorozati szám)
. – (A sorozat főcíme / a sorozat szerzőségi adata ; a mindenkori első részegység sorozati száma–a mindenkori utolsó részegység sorozati száma)
. – (A sorozat főcíme. Az alsorozat megjelölése, Az alsorozat címe / az alsorozat szerzőségi adata, az alsorozat ISSN-je)
. – (A sorozat főcíme ; sorozati szám. Az alsorozat megjelölése, Az alsorozat címe, az
alsorozat ISSN-je)
. – (A sorozat főcíme. Az alsorozat megjelölése. Az alsorozat címe = A sorozat párhuzamos címe. Az alsorozat párhuzamos megjelölése, Az alsorozat párhuzamos címe, az
alsorozat ISSN-je)
. – (Az első sorozat főcíme, a sorozat ISSN-je)(A második sorozat főcíme ; sorozati
szám)
Az 5. adatcsoportban a sorozat alcímét csak akkor kell leírni, ha a sorozat címe túl általános és ezért nem azonosítja a sorozatot. A sorozat szerzőségi adatát akkor kell leírni,
ha nincs alcím és a sorozat főcíme semmitmondó.
A Sorozat adatcsoportban a sorozati számot le kell írni, de
– nyitott leírásban kizárólag akkor, ha a sorozati számok az egyes részegységeken azonosak,
– lezárt leírásban mindig.
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A sorozati számot nem szabad leírni nyitott leírásban, ha a sorozati számok az egyes
részegységeken különbözők.
8.4.4

Sorozat – alsorozat – több sorozat

Ha egy kiadványon több sorozati címadatot talál, meg kell vizsgálni az egyes címek
egymáshoz való alá-fölérendeltségi viszonyát ahhoz, hogy a Sorozat adatcsoportot helyesen írja le. A sorozat – alsorozat viszonyáról az előző példában már volt szó. Vannak olyan
esetek azonban, amikor ugyanazon a kiadványon két, egymástól független sorozatcímet
tüntetnek fel, azaz a dokumentum két sorozatba tartozik. Az esetek egy részében igen nehéz eldönteni, hogy a két cím két különböző sorozatnak a címe vagy fő-, illetve alsorozati
cím-e? Ha a kiadvány 1974 után jelent meg, ismét az ISSN-t hívhatjuk segítségül. A fősorozat-alsorozat viszonyban álló címekhez többnyire csak egy ISSN tartozik, amelyik a
fősorozatot és az alsorozatot együtt azonosítja. Több ISSN-je van azonban akkor, ha a
fősorozatban alsorozat nélkül közvetlenül is jelennek meg részegységek, ezért a fősorozat
azonosításához önálló számra van szükség. Ha tehát az alsorozatba tartozó kiadványon két
sorozati jellegű címadat, de csak egy ISSN található, az a fősorozatot és az alsorozatot
együtt azonosítja. Ha a kiadvány több, egymástól független sorozatba tartozik, minden
sorozati címhez tartozik egy ISSN.
Az olyan alsorozat esetén, amelynek címe csak alsorozati megjelölésből áll vagy az
alsorozat címe csak általános jelentésű, az ISSN a fősorozatot azonosítja.
8.5

ÖSSZEFOGLALÁS

A sorozat az időszaki kiadványok egy sajátos típusát alkotja. Sajátossága abból ered,
hogy sokkal inkább elméleti dokumentumtípus, mint bármelyik másik.
Minden dokumentumtípusnak van
– szellemi tartalma, és
– általában van e szellemi tartalmat hordozó jellemző anyaga, ami meghatározza az előállítás módját.
A könyv, a napilap, a folyóirat túlnyomórészt szöveges dokumentum, szellemi tartalma
jellemzően valamilyen írásmű. A könyv egyszeri, befejezett, önálló szellemi alkotás, hordozó anyaga napjainkban a papír. A hanglemez hangzó dokumentum, aminek a szellemi
tartalma hang, adathordozója műanyag lap, szalag, viasz stb. Az információ hordozó anyaga, a szellemi tartalom fajtája, a rögzítés módja együttesen határozzák meg a dokumentumtípus nevét. Ha egy regény papír alapú hordozón jelenik meg, nyomtatott dokumentumnak,
könyvnek nevezik. Ha ugyanezt a szöveget CD-ROM-ra írják, már elektronikus dokumentum a neve. E dokumentumtípusok hordozó anyaga jellemző a dokumentumra. A könyv, a
folyóirat, a hanglemez, mint szellemi tartalmat hordozó dokumentum, a maga fizikai valóságában kézbevehető, megfogható.
Ezzel szemben a sorozat, mint az időszaki kiadványok egyik fajtája csak elméleti dokumentumtípus, amelynek önmagában nincs jellemző anyaga, ebből következően jellemző
előállítási módja sem. Egyetlen feladata, hogy valamilyen más dokumentumtípusban (például könyvekben) megtestesülő önálló szellemi tartalmakat fűzzön egységbe, új szellemi
tartalmat hozva létre ezáltal. Az időszaki kiadványok típusába tartozik viszont, mert
– előre nem határozzák meg élettartamát,
– időről időre megjelenő részegységekből áll,
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–
–

a részegységek összetartozását közös címük,
sorrendjét számozási adatuk fejezi ki (de vannak számozatlan sorozatok is,
amikor lényegtelen a részegységek sorrendje).
A sorozat különbözik is a többi időszaki kiadványtípustól, mert míg a többi időszaki kiadvány részegységeinek fajtája megegyezik az egésszel (például a napilap egy száma napilap marad és az egyes részegységeknek nincs saját címük), addig a sorozat egy részegysége mindig valamilyen másfajta dokumentumtípusban ölt testet. (Sorozatban megjelenő
könyv, hanglemez, video, dia stb.) Ebből következik, hogy a sorozat részegységei a sorozat
cím- és szerzőségi adatain kívül saját részcímmel (a könyv, hanglemez, video, dia stb. saját
címével), és szerzőségi adatokkal is rendelkeznek.
Ha a leírás tárgya a sorozatban megjelent dokumentum, például esetünkben könyv, a
könyv bibliográfiai leírásán belül a sorozat adatai önálló egységet alkotnak. Ezt az önálló
egységet, a sorozat adatainak összetartozását azzal lehet kifejezni, hogy a sorozati adatoknak saját adatcsoportjuk van.

8.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Leírhat-e sorozatcímet a könyv gerincéről?
Leírhat-e sorozati számot a könyv gerincéről?
Külső forrásból leírhat-e sorozati adatot?
Mi a különbség a sorozati alcím és az alsorozati cím között?
Milyen feltétel mellett kötelező leírni a sorozat szerzőségi adatát?
Milyen feltétel mellett kötelező leírni a sorozat párhuzamos címét?
Milyen feltétel mellett kötelező leírni a sorozat alcímét?
Oldja fel az ISSN betűszót!
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9

A MEGJEGYZÉSEK ÉS A TERJESZTÉSI ADATOK
9.1

CÉLKITŰZÉS

Ebből a leckéből megismerheti, hogy milyen megjegyzéseket érdemes az egyes adatok
leírásához fűzni a könyv sokoldalú visszakereshetőségének az érdekében. Megismerkedik
a könyvek nemzetközi azonosító számának jelentőségével.
9.2

A LECKE TÉMAKÖREI

A leírás 6. adatcsoportja, a Megjegyzések
A leírás 7. adatcsoportja, a Terjesztési adatok
Az adatcsoport adatai, egyezményes jelei, forráshelyei

9.3

A BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁS 6. ADATCSOPORTJA, A MEGJEGYZÉSEK

A Megjegyzések a leírás egyetlen adatcsoportja, ahol szabadon, a bibliográfia vagy a
katalógus nyelvén fogalmazhatja meg közlendőit. Egyetlen kikötés, hogy a fogalmazás
tömör, rövid, lényegre törő legyen. Olyan információkat kell itt elsősorban közölni, amelyek
– feltétlenül szükségesek a dokumentum azonosításához, de a leírás többi részében nem voltak leírhatók vagy
– a leírás más adatcsoportjaiban nem szerepelnek, de felhasználásukkal besorolási adatok készülnek. (Például olyan szerzőségi adatok, amelyek az első adatcsoportban nem voltak leírhatók, vagy azért, mert nem szerepeltek a könyvben, vagy azért, mert azonos funkcióban háromnál többen voltak).
Kötelező megjegyzést tenni:
–
–
–
–
–
–

szépirodalmi mű műfajára, ha az az első adatcsoportban nem volt leírható,
gyűjtemények tartalmi részletezésére
a könyvben közzétett mű bibliográfiai kapcsolatára (előzmény, illetve folytatás címe),
ha a könyv hasonmás kiadásban jelent meg, megjegyzésben kell megadni az
eredeti kiadás
címét, ha az a hasonmás kiadás címével nem azonos,
az eredeti megjelenési helyet és kiadót.

A második, harmadik és minden további megjegyzési adat elé ki kell tenni az adatcsoport-elválasztó jelet.
Az adatcsoport leírására kétféle lehetőség van:
1. folyamatosan írja és ekkor az adatcsoport-elválasztó jel előzi meg
2. új sorban kezdi és ekkor nem előzi meg az adatcsoport-elválasztó jel. Ebben
az esetben kisebb betűvel kell írni az adatcsoport adatait. A második és
minden további megjegyzési adatot folyamatosan kell írni, alkalmazva az
adatcsoport-elválasztó jelet.
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9.4

A LEÍRÁS 7. ADATCSOPORTJA, A TERJESZTÉSI ADATOK
Az adatcsoport adatai, egyezményes jelei, forráshelyei

9.4.1

Főforrás: bármely adatforrás
Megengedett forrás: nincs
Tiltott forrás: nincs
Adatelemei:
ISBN

kötés : ár

Mivel bármely adatforrás főforrásnak számít, az ISBN-t akkor is le kell írni, ha külső
forrásból állapítható meg.
Ha a kiadvány téves ISBN-t közöl, a téves ISBN leírása után szögletes zárójelbe tett
felkiáltójel után közölni kell a helyes ISBN-t:
ISBN 963 03 23 [!ISBN 963 03 23 3]
A könyv áraként csak azt az árat és olyan pénznemben szabad feltüntetni, amilyet a
könyvre rányomtattak. Ha a könyv ár feltüntetése nélkül jelent meg, a Terjesztés adatcsoportban ezt a tényt kell közölni:
ISBN 963 04 13 2

fűzött : ár nélkül

Ha a Megjegyzés adatcsoportot új sorban kezdte, a Terjesztés adatcsoportnak is új sorban kell kezdődnie, az 1-5. adatcsoportnak megfelelő betűnagysággal, de az ISBN-t és a
hozzá tartozó számcsoportokat dőlt betűvel szedik.

9.5

ÖSSZEFOGLALÁS

A dokumentum azonosítására és visszakeresésére szolgáló elemek között lehetnek
olyanok, amelyek tiltott forrásban szerepelnek, vagy valamilyen más szabályozás folytán
nem írhatók le a számukra fenntartott adatcsoportokban. Ezeket az adatelemeket a Megjegyzések között kell feltüntetni, hogy a későbbiekben besorolási adatként felhasználhatók
legyenek.
A terjesztési adatok között az ISBN-számnak kitüntetett helye van. Világméretekben azonosítja a könyvet, mert azon túlmenően, hogy első számcsoportja azonosítja a forrástípust,
többi számcsoportjain keresztül az országot, a kiadót és a kiadványt is képes azonosítani.

9.6
1.

2.
3.
4.
5.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Milyen különbséget lát a közös főcímmel rendelkező szerzői gyűjtemény és a
több szerző több művének Megjegyzés adatcsoportjának szerkezetében és az
egyezményes jelekben?
Oldja fel az ISBN betűszót!
Milyen jelentést hordoznak az ISBN egyes számcsoportjai?
ISBN alapján meg lehet-e állapítani a kiadó nevét?
Ha az ISBN számcsoportja utolsó elemeként ezt látja: „X” - mit jelent?
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10 TÖBBKÖTETES KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁSA
10.1

CÉLKITŰZÉS

Most már a nemzetközi szabályoknak megfelelően el tudja készíteni az egykötetes
könyvek bibliográfiai leírását. Elérkezett az ideje annak, hogy a többkötetes könyvek kissé
bonyolultabb szabályaival is megismerkedjék. Ez fog történni ebben a leckében.
10.2

TARTALOM

Többkötetes könyvek leírásának menete
A többkötetes könyv adatainak forrásai és az adatok közlésmódja
Többkötetes könyvek leírásának bibliográfiai szintje és a leírás szerkezete
Egylépcsős monografikus szintű leírás
Egylépcsős összefoglaló szintű leírás
Többlépcsős monografikus szintű leírás
Többlépcsős összefoglaló szintű leírás
Alkötetekből álló többkötetes könyv leírása
Közös főcím nélküli többkötetes könyv

10.3

TÖBBKÖTETES KÖNYVEK LEÍRÁSÁNAK MENETE

Előzetesen dönteni kell arról, hogy
– milyen legyen a feltárás bibliográfiai szintje (monografikus vagy összefoglaló) a kötetek egy időben jelentek-e meg; ha nem, melyik kötet jelent meg elsőként, mert a közös adatokat erről a kötetről kell leírni, továbbá befolyásolja
a döntését, hogy a leírás
– nyitott lesz-e vagy zárt,
– milyen lesz a szerkezete (egy- vagy többlépcsős)
Nyitott a leírás, ha a leírás pillanatában még nem jelent meg minden kötet (vagy nem
hozzáférhető), ezért nyitva marad a Megjelenés adatcsoportja, és a közös terjedelmi
adatok sem közölhetők, hiszen nem tudhatjuk, hogy hány darabból fog állni a könyv
az utolsó kötet megjelenésekor.
Például a Megjelenés adatcsoport nyitott leírással:
. – Budapest : Magvető, 1986–

.–

Ezzel az adattal azt fejezte ki, hogy a könyv köteteit 1986-tól folyamatosan adják ki, de
még nem jelent meg minden kötet.
Lezárt a leírás, ha a többkötetes könyv valamennyi kötete megjelent, vagyis lezárult a
megjelenés.
Például a Megjelenés adatcsoport lezárt leírással, az utolsó kötet megjelenése után:
. – Budapest : Magvető, 1986 –1990. –
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10.4

A TÖBBKÖTETES KÖNYV ADATAINAK FORRÁSAI ÉS AZ ADATOK
KÖZLÉSMÓDJA

A többkötetes könyvek leírásában mind a könyv egészével kapcsolatos adatokhoz, mind
a kötetadatokhoz felhasználható források rangsorára és a forrástilalomra az egykötetes
könyveknél leírt szabályok érvényesek.
A többkötetes könyv fizikai tagolódásából azonban adódnak olyan eltérések, amelyek
csak a többkötetes könyvekre érvényesek:
– a kötetek közös adatainak leírásához elsődlegesen az elsőként megjelent kötetet kell felhasználni,
– a leírás első adatcsoportjában csak az a kötetjelzés és kötetcím írható le,
amelynek forrása a könyv valamely előzéke. A kötetjelzés elemeit elsősorban
a könyv közlése szerinti sorrendben kell leírni, de megengedett a kötetek sorrendiségét jelző sorszámnak első elemként közlése. A kötetek sorszámát mindig arab számmal kell leírni.
Például:
A könyvön:

A leírásban:

III. kötet

3. köt.

1. rész

1. r.

Volume 1

1. vol.

Band 1.

1. Band

*** (a gerincen)

[3.]

A füzet

A füz.

A részegység nevét (kötet, rész, Band, Volume stb.) mindig azzal a kifejezéssel kell
leírni, amellyel a könyv közli. Ha van a szónak rövidíthető alakja, a rövidítés megengedett, viszont meg kell tartani az illető nyelv helyesírási szabályait!
Ha a kötetek sorrendjét valamilyen szimbólummal (például csillaggal) közli a könyv, át
kell írni arab számra. Az adat ebben az esetben megengedett forrásból származónak minősül. Nem szabad viszont átírni számadatra a betűvel kifejezett kötet-sorrendet!
– A páros címoldallal rendelkező többkötetes könyv általában a baloldali címoldalon közli a közös, a jobboldali címoldalon pedig a kötetadatokat. Az öszszevont formában leírt adatokat kötőjellel kell összekapcsolni.
Például:
. – Budapest : Szépirod. Kvk., 1968-1983. –
Az adat azt jelenti, hogy a könyv 1968 és 1983 között jelent meg.
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Az adat nyitottságát az adat után tett kötőjel és utána üresen hagyott szóközök
jelzik.

Például:
. – Budapest : Szépirod. Kvk., 1968-

.–

Az adat azt jelenti, hogy a többkötetes könyv köteteinek kiadása 1968-ban kezdődött
el, de még nem fejeződött be. (Az üresen hagyott szóközök helyére kerül majd az utolsó kötet megjelenésének évszáma.)

10.5

A BIBLIOGRÁFIAI SZINT ÉS A BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁS SZERKEZETE

10.5.1 A bibliográfiai szint és az adatok elrendezése
A bibliográfiai szint a leírásnak a bibliográfiai egység megválasztásától (a leírás tárgyától) függő jellemzője.
Ha leírásra egykötetes könyvet (egy darabból álló kiadványt) választ, akkor azt a leírást
az jellemzi, hogy a kötetnek vannak cím- és szerzőségi adatai, megjelenési adatai stb.,
amelyek egy bibliográfiai egységet alkotnak.
Ha a leírás tárgya többkötetes könyv, akkor minden kötetének (darabjának) vannak jellemző könyvészeti (bibliográfiai) adatai, így egy darab alkot egy bibliográfiai egységet.
De leírás tárgyául választhatja a dokumentum egy részét is (legjellemzőbben például a
könyv egy fejezetét, időszaki kiadvány egy cikkét stb.). Ebben az esetben a bibliográfiai
egység a részdokumentum jellemző cím- és szerzőségi adatai és annak a bibliográfiai forrásnak az adatai, amiben a részlet megjelent.
Attól függően, hogy egy leírás keretében hány bibliográfiai egységet ír le, a leírás bibliográfiai szintje lehet monografikus vagy összefoglaló. Ha pedig a bibliográfiai egységnek csak egy részét (például egy fejezetet) választja leírás tárgyául, a bibliográfiai
leírás szintje analitikus. A leíráskor választhat, hogy az adatokat bibliográfiai egységenként tagolva írja-e le, vagy az első adatcsoportot tagolja bibliográfiai egységenként. Az első esetben többlépcsős, a második esetben egylépcsős leírásról beszélünk.
10.5.2 Egylépcsős monografikus szintű leírás
Az egylépcsős monografikus szintű leírás azt jelenti, hogy a többkötetes könyv kötetei
közül egyet (egy bibliográfiai egységet) írnak le egy leírás keretében, és az adatokat úgy
rendezik el, hogy az első adatcsoport két részre oszlik:
– Az adatcsoport első felében a közös cím- és szerzőségi adatok,
– a második felében a kötet saját cím- és szerzőségi adatai írhatók le.
Míg az összefoglaló szintű leírás mind a közös, mind a kötet-ISBN-t kifejezi, addig monografikus szinten csak a kötet-ISBN fejezhető ki.
10.5.3 Egylépcsős összefoglaló szintű leírás
A köteteknek nincs saját címük és szerzőségi adatuk
Az összefoglaló szintű leírás azt jelenti, hogy a többkötetes könyv több kötetét írják le
egy leírás keretében
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Egylépcsős leírás esetén egyszer hét adatcsoportba sűrítik a közös és a kötetadatokat.
Ha a köteteknek nincs sem saját kötetcímük, sem saját szerzőségi adatuk, a kötetjelzéseket
összevont formában kell megadni a leírás első adatcsoportjában, az utolsóként leírt közös
szerzőségi adat után. Egyezményes jel ebben az esetben a kötetjelzést megelőző pont.

51. Összefoglaló szintű egylépcsős leírás

10.5.4 Többlépcsős monografikus szintű leírás
Bibliográfia és katalógus számára készült tételen egyaránt alkalmazzák. Monografikus
szintű leírás akkor készül a többkötetes könyvről, ha egy leírás keretében csak egy kötetet
írnak le. Ekkor is elrendezhetők azonban az adatok több lépcsőben.
Többlépcsős a leírás szerkezete akkor, ha a könyv azonosításához szükséges bibliográfiai adatokat fizikai egységenként (kötetenként), külön-külön lépcsőben rendezik héthét adatcsoportba úgy, hogy az egyes kötetek saját adatait megelőző lépcső tartalmazza a többkötetes könyv egészére vonatkozó információkat.
A monografikus szintű többlépcsős leírás tehát két lépcsőből áll: az első lépcső a közös adatokat, a második lépcső a leírandó kötet adatait tartalmazza.
A kötetadatok között már nem szabad megismételni azokat az adatelemeket, amelyeket az első lépcsőben leírt! A könyvekről készült többlépcsős leírás tehát annyiszor hét
+ egy adatcsoportból áll, ahány kötetet egy leírás keretében leír. A valóságban azonban ebből a teljes adatsorból csak a fenti alapelvnek megfelelő válogatással lehet adatelemeket leírni.
Többlépcsős, monografikus szintű lezárt leírás készítésekor közömbös, hogy a kötetek
egy időben jelentek-e meg vagy sem, mert az első lépcsőben nem lehet sem megjelenési
évet, sem darabszámot, sem oldalszámot leírni.
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52. Monografikus szintű többlépcsős leírás sémája

53. Monografikus szintű többlépcsős leírás

Kovacsics József szerzőségi funkciója az első lépcsőben sorozatszerkesztőként van
megadva, mert a könyv ezzel a megnevezéssel közli. Könyvészeti szempontból azonban Kovacsics József nem sorozatnak, hanem egy többkötetes könyvnek a szerkesztője. A fogalmak tisztázásával a leírónak magának kell megállapítani a leírás tárgyának
dokumentumtípusát, hogy helyesen válassza meg a leírási szabványt!
10.5.5 Többlépcsős összefoglaló szintű leírás
Bibliográfia és katalógus számára készült tételen egyaránt alkalmazzák, ha egy leírás
keretében több kötetet írnak le.
Összefoglaló szintű a leírás akkor, ha egy leírás keretében több fizikai egységet ír le.
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54. Összefoglaló szintű többlépcsős leírás

Ha a leírás tárgyát képező többkötetes könyv sorozatba tartozik, a Sorozat adatcsoport
adatai az első lépcsőben csak akkor írhatók le közös adatokként,
– ha a sorozatnak nincs számozási adata, vagy
– a sorozat számozási adata valamennyi köteten azonos.
A kerek zárójelpárban leírt sorozati adatok egymástól elválaszthatatlan egységet alkotnak az ötödik adatcsoportban, ezért ezeket az adatokat nem lehet megbontani. Ha a
többkötetes könyv egyes kötetein az azonos sorozatcímhez eltérő sorozati számok tartoznak, akkor a teljes sorozati adatcsoport csak kötetadatként írható le. Az első lépcsőből ekkor tehát hiányozni fognak a sorozat adatai, mert az azonos sorozati címhez
tartozó eltérő sorozati szám az egész adatcsoportot eltérő, azaz kötetadattá teszi.
Példa többlépcsős, összefoglaló szintű nyitott leírásra, ahol a sorozati szám kötetenként
különbözik, ezért sorozati adatok az első lépcsőben nem írhatók le:

55. Összefoglaló szintű többlépcsős leírás
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Példa többlépcsős, összefoglaló szintű nyitott leírásra, ahol nincs sorozati szám, ezért a
Sorozat adatcsoport az első lépcsőben leírható:

56. Összefoglaló szintű többlépcsős nyitott leírás

A többlépcsős nyitott leírás első lépcsőjében tehát nem lehet leírni sem oldalszámot,
sem a kötetek darabszámát, a kötetadatok között viszont le kell írni a kötet saját terjedelmi adatát, azaz az oldalszámot!
A többkötetes könyv valamennyi kötetének megjelenése után a nyitott leírást le kell
zárni, vagyis a Megjelenés adatcsoportot ki kell egészíteni az utolsó kötet megjelenési
évével, a Terjedelem adatcsoportot pedig a kötetek darabszámával. (A kötetszám és a darabszám nem azonos fogalmak! Egy kötet több darabban is megjelenhet! Az első lépcső
terjedelmi adatai között a fizikai darabszámot kell leírni!)
Hogy a leíró az egylépcsős vagy a többlépcsős leírást választja-e a dokumentum formai adatainak rendszerbe foglalására, azt a katalógus vagy bibliográfia szempontjai
döntik el. A különböző megoldások sémáiból is nyilvánvaló, hogy a könyvről a legteljesebb adatsort az összefoglaló szintű, többlépcsős leírással lehet adni. Ha a várható
felhasználóknak ettől kevesebb adat is elegendő, akkor választható az egylépcsős leírás is.

10.6

ALKÖTETEKBŐL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV LEÍRÁSA

Ha valamely kötet tartalma túlságosan terjedelmes, a könnyebb kezelhetőség érdekében
a kötetet több fizikai egységben jelentetik meg. Ekkor a több darabban megjelent kötet
egyes darabjai alköteteket alkotnak. Mivel minden egyes alkötet – amellett, hogy egy nagyobb egység része – saját bibliográfiai adatokkal rendelkezik, adatait mind a többlépcsős,
mind az egylépcsős leírásban közölni kell.
A bibliográfiai adatok elrendezésére kétféle lehetőséget ad a MSZ 3424/1-78-as szabvány. A könyvtár házi katalogizálási szabályzatában kell rögzíteni, hogy a lehetőségek
közül melyikkel fog a könyvtár a továbbiakban élni.
a) A leírás összevontan adja meg a kötet- és az alkötetadatokat.
b) A leírás követi a könyv fizikai tagolódását és eszerint
– a leírás első része tartalmazza a könyv egészére vonatkozó közös adatokat,
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második része az adott kötet alkötetekkel közös adatait,
harmadik része pedig az alkötetek saját adatait.

Példa alkötetek többlépcsős, összefoglaló szintű zárt leírása az alkötetek adatainak külön lépcsőbe rendezésével

57. Alkötetekből álló könyv többlépcsős leírásának sémája

Példa alkötetek egylépcsős, összefoglaló szintű lezárt leírására

58. Alkötetek egylépcsős bibliográfiai leírásának sémája

Példa alkötetek többlépcsős, összefoglaló szintű lezárt leírása a kötet és alkötet adatainak összevonásával
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59. Alkötetek bibliográfiai leírásának sémája az alkötetek összevonásával

10.7

KÖZÖS FŐCÍM NÉLKÜLI TÖBBKÖTETES KÖNYV

Ha a kötetjelzéssel megjelentetett kötetnek az e kötetjelzéssel jelölt nagyobb egységére
vonatkozóan közös összefoglaló főcíme nincs, a kötetet egykötetes könyvként kell leírni. A
kötetjelzést a Megjegyzések adatcsoportban kell megadni.
10.8

ÖSSZEFOGLALÁS

A bibliográfiai szint a leírásnak a bibliográfiai egység megválasztásától (a leírás tárgyától) függő jellemzője.
Ha leírásra egykötetes könyvet (egy darabból álló kiadványt) választ, akkor azt a leírást
az jellemzi, hogy a kötetnek vannak cím- és szerzőségi adatai, megjelenési adatai stb.,
amelyek egy bibliográfiai egységet alkotnak.
Ha a leírás tárgya többkötetes könyv, akkor minden kötetének (darabjának) vannak jellemző könyvészeti (bibliográfiai) adatai, így egy darab alkot egy bibliográfiai egységet.
De leírás tárgyául választhatja a dokumentum egy részét is (legjellemzőbben például a
könyv egy fejezetét, időszaki kiadvány egy cikkét stb.). Ebben az esetben a bibliográfiai
egység a részdokumentum jellemző cím- és szerzőségi adatai és annak a bibliográfiai forrásnak az adatai, amiben a részlet megjelent.
Attól függően, hogy egy leírás keretében hány bibliográfiai egységet ír le, a leírás bibliográfiai szintje lehet monografikus vagy összefoglaló. Ha pedig a bibliográfiai egységnek
csak egy részét (például egy fejezetet) választja leírás tárgyául, a bibliográfiai leírás szintje
analitikus. A leíráskor választhat, hogy az adatokat bibliográfiai egységenként tagolva írjae le, vagy az első adatcsoportot tagolja bibliográfiai egységenként. Az első esetben többlépcsős, a második esetben egylépcsős leírásról beszélünk. Az analitikus leírás készítésekor a tagolás a leírás tárgyául választott rész és a teljes kötet adatai mentén történik.
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10.9
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Milyen előzetes döntésekre van szükség egy többkötetes könyv leírásának
elkezdése előtt?
Milyen szempontokat vesz figyelembe akkor, amikor döntenie kell arról,
hogy a leírás tárgya, amit a kezében tart, egy többkötetes könyv vagy egy sorozat-e?
Miért van jelentősége annak, hogy megkülönböztesse a többkötetes könyvet
a sorozattól?
Mi a bibliográfiai szint fogalma?
Mi a páros címoldal fogalma, és az hogyan tartalmazza a többkötetes könyv
adatait?
Mi a különbség kötet, példány és darab között?
A többkötetes könyv többlépcsős összefoglaló szintű lezárt leírásának első
lépcsőjében kötet, darab, példány vagy oldalszám a terjedelem adata?
Többkötetes könyv összefoglaló szintű többlépcsős leírásának első lépcsőjét
melyik kötet alapján írja le?
Hogyan fejezi ki a könyv forráshelye, hogy több kötetnek közös az ára? Miért van jelentősége ennek a ténynek?
Hány ISBN-je van egy három kötetes, két kiadó közös gondozásában megjelent könyvnek?
ISBN leírható-e külső forrásból? Ha igen, az milyen forrásnak számít?
Sorolja fel a többkötetes könyv leírásának bibliográfiai szintjeit!
Mit jelent a többlépcsős leírás fogalma?
Mikor készül nyitott leírás?
Készülhet-e monografikus szintű többlépcsős leírás?
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11 AZ INFORMATIKA HATÁSA A KATALOGIZÁLÁSRA
11.1

CÉLKITŰZÉS

A lecke célja a gépi katalogizáláshoz szükséges elméleti ismeretek áttekintése.
11.2

A LECKE TÉMAKÖREI

Az informatika hatása a katalogizálásra
A bibliográfiai rekord
A rekordfej
Az adatmezők
A tájékoztató adatmezők
A bibliográfiai adatmezők
A leíró mezők
Az egyezményes jelek (a központozás)
A besorolási mezők
A kapcsolati mezők
Állományadatok

11.3
11.3.1

A TANANYAG KIFEJTÉSE

Az informatika hatása a katalogizálásra

Napjainkra az informatika példa nélkül álló fejlődési sebességének köszönhetően már
nem is napra-, hanem percrekész átláthatatlan információáradat zúdul az emberiségre.
Ilyen körülmények között kell megteremteni a lehetőségét a releváns információk gyors és
célirányos megtalálásának, aminek technikai eszköze a számítógép.
A cédulakatalógusok korában a katalógus egyetlen könyvtár állományáról tájékozatott,
arról, amelyikben éppen tartózkodott az olvasó.
Az elektronizáció következtében a hálózati világban létrejönnek a közös katalógusok,
amelyek egy közös keresőfelületen egyidejűleg több könyvtár állományában képesek
keresni akár azért, mert az együttműködésben résztvevő könyvtárak egy közös adatbázist építenek, vagy azért, mert csak a keresőfelület közös és a tagkönyvtárak különkülön építik adatbázisaikat. Az elektronikus felületen távoli eléréssel kereshető katalógus neve Online Public Access Catalog (OPAC).
Bármilyen katalógusról van is azonban szó, a katalógus csak azokról a bibliográfiai
forrásokról tud tájékoztatni, amelyek az adott könyvtárban vagy adott könyvtárak
együttműködési körének könyvtáraiban megvannak. Ez lényeges különbség ahhoz képest, hogy mi jelent meg! A könyvtárak, mint az információszervezés intézményei, az
információ egyetemességében gondolkodnak. Ebben a hatalmas univerzumban a források milliói jelennek meg nap mint nap, amiből egy könyvtár csak igen kis szeletet
tud megszerezni. (Persze nem is feladata, hogy az összeset beszerezze, erre sem helye,
sem anyagi eszközei nincsenek, és a használók szempontjából sem lehet a gyűjtés
parttalan!)
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A hálózatba között számítógépek lehetőségeit a könyvtárak is kihasználják, és állományukat számítógép segítségével tárják fel. Az informatika fejlődése lehetővé tette rekordok
átemelését egyik adatbázisból a másikba, ami meggyorsítja, gazdaságosabbá teszi a feldolgozó munkát, ugyanakkor meg is növeli a feldolgozó felelősségét, mert immár nem csak a
saját katalógusának a minőségéért felelős, de az átemelhető rekordok révén a partnerek
katalógusainak kereshetőségéért is.
Ahhoz, hogy a gép értelmezni tudja az adatokat, metaadatokkal kell azokat ellátni,
vagyis szükség van egy géppel olvasható formátum, angol kifejezéséből eredően MARC 23
formátum kidolgozására, aminek a munkálatai 1966-ban kezdődtek a washingtoni Kongresszusi Könyvtár, a Library of Congress keretein belül, majd a munkálatokba később bekapcsolódott a brit nemzeti könyvtár, a British Library is.
A MARC géppel olvasható formátumok és konvenciók csoportja, ami magas szintű
szabványosítást és nemzetközi szintű megállapodásokat igényel. Létrehozásuk folyamatában a nemzetközi szintet a nemzeti szintek előzték meg. Az 1970-es években sorra jöttek
létre a nemzeti formátumok, amelyek egyik legnagyobb problémája, hogy az egymástól
eltérő nemzeti katalogizálási szabályzatokat vették figyelembe. A nemzeti keretekben kidolgozott MARC-szabványok neve többnyire az ország kódjából és a MARC betűszóból
tevődött össze. Így lett a Kongresszusi Könyvtár formátumfejlesztésének a neve kezdetben
LCMARC, később USMARC, a British Library-ben folyó munkálatok eredménye a
UKMARC. Ezt követően sorra jöttek létre a nemzeti MARC-formátumok, amelyek kezdetben az eltérő katalogizálási szabályzatok miatt egymással inkompatibilisek voltak, ezért
a bibliográfiai számbavétel is csak nemzeti szintű lehetett, egyetemessége nem valósulhatott meg.
A MARC-szabványok létrehozásához a csereformátum követelményeit leíró Z39.21979 szabványt használták, majd később szükségessé vált a bibliográfiai rekord szerkezetét
meghatározó ISO 2709-1981-es24 szabvány is. Ezzel azonban csak azt érték el, hogy a
nemzeti MARC-formátumokban a rekordok szerkezete azonos lett ugyan, az adatcsere
mégsem valósulhatott meg, mert a különböző MARC rendszerek más-más azonosítókat
használtak. Konvertáló programokra volt szükség ahhoz, hogy a különböző azonosítók
alapján az adatelemek egymás számára felismerhetők legyenek. Az első ISBD megjelenésével egyidejűleg, 1971-ben vetette fel R.M. Duchesne (National Library of Canada) egy
nemzetközi formátum létrehozásának szükségességét, ami akkor valósulhat meg, ha
– ISBD alapú leíró adatokat használnak,
– meghatározzák a nemzetközi formátum mezőit jellemző hívójeleket, az
almezőazonosítókat és indikátorokat,
– szabályozzák a rekordtulajdon kérdését,
– a nemzeti központok között létrejön egy kommunikációs hálózat,
– a szabványosítást együtt végzik az egyes országok MARC hálózati csoportjai,
az International MARC Network Tanácsadó Bizottsága, az IFLA, az ISO, az
UNESCO és az ISDS (később ISSN) Központ.
Az alapelvek tisztázására az IFLA 1972-ben munkacsoportot hozott létre, és a fejlesztések új szakasza kezdődött az ISBD alapú nemzetközi formátum követelményeinek szem

23
24

Machine Readable Cataloguing
The American National Standard for Bibliographic Interchange on Magnetic Tape
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előtt tartásával. Az első eredmény 1975-ben az INTERMARC, majd 1977-ben a
UNIMARC első kiadásának a megjelenése.
A UNIMARC már valóban nemzetközi csereformátum, ami nem feltételez különleges
katalogizálási szabályzatokat, mint pl. az AACR (Anglo-American Cataloguing Rules)
vagy más nemzeti szintű szabályozást, ezért nemzetközi adatcserére is alkalmas. Mivel
IFLA-szabvány, az IFLA által képviselt alapelveket alkalmazza és az IFLA gondoskodik a
nemzetközi méretű szakértői továbbfejlesztéséről. Nagy előrelépés volt, hogy már különböző dokumentumtípusokat is képes volt kezelni és lehetővé tette rekordok összekapcsolását. Elsődleges célja, hogy a nemzeti bibliográfiai központok között megkönnyítse a bibliográfiai adatok cseréjét. A UNIMARC több kiadást ért meg, és miután 1986-ban
összevonták az IFLA International MARC Programját és az Egyetemes Bibliográfiai
Számbavétel (UBC) programot UBCIM Programme (Universal Bibliographic Control and
International MARC Programme) néven, a fejlesztés még célirányosabb lett. 1991-es kiadása már a besorolási, utaló- és általános magyarázatos utaló-tételek mezőinek hívójeleit
is meghatározta. Még ebben az évben létrehozták az Állandó IFLA UNIMARC Bizottságát
(Permanent UNIMARC COMMITTEE, PUC), amelynek feladata – együttműködésben az
UNESCO-val, az ISSN központtal, az ISO-val – a UNIMARC továbbfejlesztése.
1997-ben jelent meg a MARC 21 szabvány, ami a USMARC és a kanadai CANMARC
egyesítésével jött létre. A névben szereplő 21-es szám szimbolizálja, hogy a szabályozás a
21. század követelményeinek felel meg.
A MARC 21 csereformátum magyar változata a HUNMARC, amelynek a bibliográfiai rekordok csereformátumára vonatkozó része 2002-ben jelent meg és az ISO 2709-es
szabvány szerint adja meg a bibliográfiai adatok tartalmi jelölőit (hívójeleket, indikátorokat, almezőazonosítókat) és egyéb jellemzőket.
Az adatok közlésmódjára a bibliográfiai leírási és besorolási szabályzatok érvényesek.
Hogy az adatcserében melyik könyvtár melyik MARC formátumot használja, az attól
függ, hogy a használt integrált könyvtári rendszer katalogizáló modulja melyik alkalmazását teszi lehetővé.
Az integrált könyvtári rendszerek újabb generációja szinte kivétel nélkül a MARC
formátumot használja az adatcserére. Ezeknél már követelmény a MARC21/HUNMARC rekordok fogadása. Például a Corvina rendszer a MARC 21-et, azaz alapvetően a USMARC-ot használja, de képes HUNMARC rekordok fogadására és megjelenítésére is. Az Országos Széchényi Könyvtár Amicus rendszere HUNMARC
formátummal dolgozik.
11.3.2 A bibliográfiai rekord25
Az elektronikus katalógus, mint adatbázis alapegysége a rekord, ami vagy bibliográfiai,
vagy besorolási, vagy állományrekord, a rekord típusának megfelelő formátummal és meződefiníciókkal. A rekordszerkezet a rekordot alkotó részeknek az elrendezése26.
25

A tankönyv szövege és példái csak az elméleti alapvetést adják meg. A rekordszerkesztés gyakorlati kivitelezéséhez elengedhetetlen a KSZ/4.1 HUNMARC. A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. – Budapest : OSZK, 2002. szabályzat ismerete
26
Az MSZ ISO 2709 Információ és dokumentáció. Információs csereformátum szabvány előírásai szerint
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A bibliográfiai rekord három fő részből áll:
rekordfej
mutató
adatmezők

A rekordfej
A HUNMARC-rekord első mezője a rekordfej, ami a rekord feldolgozására vonatkozó
információkat tartalmazza számok vagy kódértékek formájában. Állandó hosszúságú, 24
karakterpozícióból áll, amiben az információkat karakterpozíciójuk azonosítja. A program
automatikusan állítja elő.
A rekordfej legfontosabb eleme a rekordstátusz. Háromféle rekordstátusz ismert:
– új,
– változtatott (javított vagy módosított),
– törölt.
Annak a könyvtárnak, amelyik a rekordot letölti egy külső forrásból, a rekordfej mutatja, hogy új vagy változtatott rekordról van-e szó. A program létrehoz lehetséges keresőpontokat, amelyeken keresztül a rekord elérhető. Egy már máshol elkészített rekord az
átemelő könyvtár számára változtatott rekord lesz, mert olyan helyi információkkal egészül
ki, mint például a raktári jelzet.
A rekordfej a rekord kötelező része.

A mutató
A mutató tartalmazza az összes adatmező hívójelét a hívójellel jelzett adatmező hosszával és kezdő karakterének pozíciójával együtt. Egy-egy adatmező képezi a mutató egy-egy
tételét, és minden tétel 12 karakterből áll. A hívójelek növekvő sorrendben követik egymást, és a mutató a mezőhatárjel karakterrel végződik. A mutatót a rendszer állítja elő,
hasonlóan a rekordfejhez. A felhasználó számára a mutató nem látható a képernyőn.

Az adatmezők
A HUNMARC bibliográfiai rekord az adatokat előre definiált, 001-999 adatmezőazonosítóig terjedő mezőszerkezetben tárolja és két adatmezőtípust tartalmaz: a tájékoztató
és a bibliográfiai adatmezőket.
Az adatmezők részei:
Adatmező-azonosító mezőhívójel 001–999, ami három számjegyből álló karaktersorozat. Míg az ISBD típusú leírás adatcsoportjait elnevezésük alapján lehet azonosítani, addig
a rekord minden adatmezőjét egy-egy háromjegyű számból álló hívójel azonosítja, mert a
szöveges mezőnév túl hosszú és kezelhetetlen lenne a rekordban. A hívójel a mutató tételében is elhelyezkedik. Az online katalógus a címkés formátumban megjeleníti a mezők
nevét, de ezt a rendszer szoftver szolgáltatja, nem a MARC-rekord.
Indikátorok, amelyek csak egyes bibliográfiai adatmezőkben vannak. A mezőnek a hívójelet követő, számjegyekkel kifejezett első két karakterpozíciója, ahol minden indikátornak saját értéke van. Feladatuk, hogy kiegészítő információt közöljenek a mező tartalmáról, a mezőnek más mezőkkel való kapcsolatáról stb. Például a 245-ös hívójelű mező első
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indikátorának 0 értéke azt jelenti, hogy a főcím a főtétel első besorolási adata. Az üres
indikátor-értéket kettőskereszt (#) jellel szokták ábrázolni.
Almezőhatárjel. Míg az ISBD alapú tétel adatcsoportjai adatokból, az adatok adatelemekből állnak, addig a HUNMARC-rekord adatmezői almezőkbe rendezik ugyanazokat a
bibliográfiai adatokat. A rekord a besorolási adatoknak is nyit egy-egy mezőt adattípusonként és a besorolási adat részeihez igazodva egy-egy almezőbe rendezi a rendszót, az
egyéb elemet és a kiegészítő elemet. Az almező kezdetét és végét dollárjellel ($) szokták
ábrázolni, de ha minden almezőtartalmat új sorban kezdenek, akkor az almezőhatárjel elmarad.
Almezőjel. A latin abc kis- vagy nagybetűje, illetve arab számjegy, ami azonosítja az
almező tartalmát ugyanúgy, ahogyan az ISBD alapú leírásban az adatelem előtt álló
egyezményes jel. Ezért az almezőjelet tartalomjelölőnek is szokták nevezni. Az
almezőhatárjel és az almezőjel együttesének összefoglaló neve az almezőazonosító.
Mezőhatárjel. Az ISBD alapú tétel adatcsoportjait adatcsoport-elválasztó jel, a rekord
adatmezőit mezőhatárjel zárja le. Ha a mezők külön sorban követik egymást, a grafikus
ábrázolásban a mezőhatárjel elmarad.
Rekordhatárjel (csak a rekord utolsó almezőjénél).
Egy-egy adatmező különböző szempontok szerinti logikai csoportokba rendezve tartalmazza a rekorddal kapcsolatos információkat, illetve a feldolgozott megjelenési forma
tulajdonságait, kapcsolatait (a bibliográfiai leírást), illetve mint a besorolási rekord kapcsolódási pontjai, a típusuk és szerepük szerint mezőkbe szervezett formai és tárgyi besorolási adatokat is.
Az adattartalom az adott mező almezőjébe kerül, ezért beszélünk almezőtartalomról. Az
almezőnek így tartalma, az adatelemnek pedig értéke van. Az adatelemértékek alkotják az
almezők tartalmát.

A tájékoztató adatmezők
A tájékoztató adatmezők 001–008-as hívójellel olyan, nem bibliográfiai adatok felvételére szolgálnak, mint a rekord azonosítása maximum 30 karakterrel, a rekorddal való utolsó művelet dátuma és ideje, beleértve a dátumtól a tizedmásodpercig kifejezett időpontot
is. Az adatelemeket kódolt értékek formájában tartalmazzák. A tájékoztató adatmezők
(001-008) adattartalma nem igényel plusz információt, ezért ezekben a mezőkben nincsenek indikátorok.
Például:
001

963 15 1962 7

005

19940510111929.0

A példában a 001 hívójel a rekordazonosítót jelenti. Maximun 30 karakter hosszúságú
lehet. Nem tartozik hozzá sem indikátor, sem almezők. Példánkban az ISBN-számmal
azonosították a rekordot, de más rekordazonosító is elképzelhető.
A 005 hívójel a rekorddal való utolsó művelet idejének a kifejezése, vagyis 1994. május
10-én 11 óra 19 perc 29 másodperckor fejezték be a munkát.
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A 008-as mező olyan információs adatokat tartalmaz a rekordról, mint például az adatbázisba kerülés dátuma, a dokumentum illusztráltsága, fizikai és tartalmi jellemzői, műfaja, nyelve és így tovább.
Például:
008

810507c19811981hu

00001 hun 1

A példában a 008-as hívójellel jelzett mező azt tartalmazza, hogy a rekord 1981. május
hetedikén került az adatbázisba, a megjelenés és a copyright éve 1981, Magyarországon
jelent meg, magyar nyelvű szépirodalmi mű.
A tájékoztató adatmezők közül a rekordban kötelezően lennie kell
– 001 rekordazonosítónak,
– 005 a rekorddal végzett utolsó művelet dátumának,
– 008 mezőbe tartozó meghatározott jellemzőknek és információs adatoknak.

A bibliográfiai adatmezők
A bibliográfiai tétel alapegysége az adatelem, ami már kisebb részre nem bontható. Az
adatelemek logikai egységekbe rendezése révén jönnek létre a bibliográfiai leírás adatcsoportjai. Ugyanez történik a bibliográfiai rekord szerkesztésekor is, csak itt az adatelemek
logikai egységei a mezők, amelyekben az adatelemek almezőkben helyezkednek el. Hasonlóan a bibliográfiai tételhez, a bibliográfiai rekordban is vannak
– a bibliográfiai forrás (dokumentum) azonosítását lehetővé tevő leíró mezők
– a rekordhoz való hozzáférést biztosító besorolási mezők
– állományadatok (raktári jelzet, leltári szám stb.) bevitelére alkalmas mezők.
Ezek képezik a mezőszerkezet gerincét, amihez még társulnak olyan mezők, amelyek a
géppel történő olvashatóság miatt szükségesek.
A leíró mezők
A bibliográfiai adatmezők tartalmazzák a bibliográfiai forrás azonosításához szükséges
leíró adatokat. Ezek az adatok, mint például a cím, a szerző neve, a megjelenési adatok stb.
a forrás tulajdonságai, amelyek mögött több esetben entitások rejlenek. De mégsem entitások, mert azok csak indexelhető, szerkesztett, egységesített hozzáférési pontok lehetnek.
Az alábbi példában a 245-ös hívójelű cím- és szerzőségi közlés nevű bibliográfiai mező
szerkezete látható:
245 10

$aFrancia

$cRobert Merle$e[ford.

g

]

A mező három almezőből áll, mert három adatelem írható le cím- és szerzőségi adatként. Minden almező előtt almező határjel és almezőazonosító található, ez utóbbi azonosítja az adatelemet. („a” főcím, „c” első szerzőségi adat, „e” második szerzőségi adat). Az
almezőket a két indikátor előzi meg, amelyek közül az első értéke „egy” azt jelenti, hogy a
főcím melléktétel besorolási adata, ezért a rekordban kell lenni 100-as mezőnek, mert az a
személynév típusú főtételi besorolási adat (mint ahogyan a leírásból is látható, hogy van
szerző). A második indikátor értéke nulla, ami azt jelenti, hogy a cím szerinti betűrendbe
rendezéskor egyetlen karaktert sem kell figyelmen kívül hagyni, mert a főcím nem névelővel kezdődik. (Ha azzal kezdődne, a második indikátor értéke eggyel több lenne, mint a
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névelő karaktereinek a száma, mert a szóköz is érték). A 245-ös mező megjelenítése ISBDformátumban, ahol az almezőazonosítókat a egyezményes jelek (a központozás) váltja fel:
Francia

/ Robert Merle ; [ford.

g

]

A HUNMARC-formátumban az ISBD-szabályozás által előírt valamennyi adatcsoportnak egy-egy mező felel meg saját hívójellel:
020

ISBN

022

ISSN

040

A leírás forrása (ISBD tételen nem szerepel,itt kötelező adat)

041

Nyelvi kód

245

Cím- és szerzőségi közlés

250

Kiadás

260

Megjelenés

300

Terjedelem

310

Időszakosság (időszaki kiadványok feldolgozásakor)

362

Számozás (időszaki kiadványok feldolgozásakor)

440

Sorozat

490

Sorozat (a sorozatcím a kiadványon szereplő változatban)

5XX Megjegyzések
Az egyezményes jelek (a központozás)
A bibliográfiai leírások egységes szerkezetét létrehozó ISBD-k az 1970-es években
meghatározták azokat az egyezményes (központozási) jeleket is, amelyeket a bibliográfiai
leírás során alkalmazni kell. Ezek a jelek funkcióik szerint három csoportba sorolhatók:
1. adatcsoport elválasztó jel (. - )
2. az adattól elválaszthatatlan, az adat tulajdonságát jelző egyezményes jelek, amelyek
megelőzik az adatelemet (; , . : / =)
3. az adatról kiegészítő információkat közlő jelek, mint a megengedett forrás jele, a
szögletes zárójel, az adatelhagyás jele az et al. és az etc., a szövegelhagyás jele, a három
pont.
Ezeknek a jeleknek egy részét a HUNMARC-szabályzat értelmében felváltották a tartalomjelölők. Értelmét vesztette az adatcsoport elválasztó jel, mert a bibliográfiai leírás egyegy adatcsoportjának egy-egy adatmező felel meg, saját adatmező-azonosító mezőhívójellel. Az adatcsoportok ISBD szerinti belső struktúrája szerint építkezik a HUNMAC is, így
egy-egy mező tartalma almezőkre osztható, ahogyan egy adatcsoport is adatokból és adatelemekből áll. Az almezőknek saját tartalomjelölői vannak, az almezőjelek, amelyek átvették a tulajdonságjelző egyezményes jelek szerepét. Egyedül a kiegészítő információkat
közlő jeleket nem lehet helyettesíteni, ezért azok a HUNMARC-rekordban is megmaradtak.
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Amikor azonban a HUNMARC-rekord tartalmát a felhasználó ISBD (cédula) formátumban szeretné látni, a MARC-formátumban tárolt adatokat a kért formátumban rakja
össze a rendszer és a tartalomjelölők ismét egyezményes jelek formájában jelennek meg a
képernyőn.
A bibliográfiai formátum besorolási mezőinek áttekintése
Ahogyan a bibliográfiai tételnek nélkülözhetetlen része a besorolási adat, ami nélkül a
tételt nem lehetne elhelyezni a katalógusban és nem lehetne onnan visszakeresni, úgy a
bibliográfiai rekord is tartalmaz besorolási mezőket. A bibliográfiai rekordhoz való hozzáférést elsősorban
– a szellemi tartalom alkotójának egységesített neve (személynév, testületi név),
– a megjelenési forma (például a könyv) főcíme vagy a főcímet helyettesítő címe,
– a mű és a kifejezési forma egységesített címe,
– a tárgyszavak,
– a szakjelzetek,
– a leírt entitás szabványos azonosító számai és kulcscímei biztosítják.
A besorolási mezők tárgyalása a következő félév anyagát képezi.
A kapcsolati mezők
A rekordszerkesztés során többféle kapcsolat fennállásával kell számolni, a kapcsolatok
jellege pedig meghatározza kezelésük módját.
A kapcsolati mezők a leírás tárgyával fennálló bibliográfiai kapcsolatot vannak hivatva
biztosítani. Ennek végiggondolásakor a „mű” fogalmából kell kiindulni. Egy rekordhoz
több másik is kapcsolódhat, ha a leírás tárgya például sorozat. Ekkor a sorozathoz kapcsolódnak a sorozatban megjelent dokumentumok rekordjai. A sorozatban megjelent bibliográfiai forrás egyidejűleg két mű: az egyik mű, amit megjelenési formájával lehet jellemezni, például a könyv, a másik mű pedig a sorozat, aminek szintén van szellemi tartalma,
van a tartalomért felelős személy, vagy testület, vagy mindkettő. A sorozatnak több tagja is
van, így több entitás, az egyik a könyv, a másik a sorozat, mindegyiknek az adatait külön
rekordokban tárolják.
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60. Sorozat rekordjának címkés megjelenítése a kapcsolódó rekordok azonosítóival

Kapcsolattípusok
Kapcsolat állhat fenn:
– többkötetes vagy több részegységből álló dokumentumok esetén a közös adatokról készült rekord és a kötetrekordok között és fordítva, de ha azok még sorozatban is megjelentek, a sorozat rekordjához is kötődnek,
– részdokumentumról készült rekord kapcsolódik a forrásdokumentum rekordjához, az a sorozat rekordjához,
– a különböző hordozókon megjelent bibliográfiai források rekordjai a művek
okán kapcsolódnak egymáshoz stb.
A rekordok között létre kell hozni a kapcsolatot, ezért szükség van kapcsolati mezőkre.
A kapcsolati mező almezőiben meg lehet adni a kapcsolódó rekord leíró és besorolási adatait, valamint rekordazonosítóját, mint teljes adatsort, azonban előnyben kell részesíteni
(így a másik kettő elhagyható) a rekordazonosítót, ami a „w” almezőben létrehozza a kapcsolatot.
A rekordok közötti kapcsolat lehet
– kronologikus, ha több monografikus mű tartalmilag egymás folytatásai, illetve
előzményei, de nem többkötetes könyvként jelentek meg a művek,
– mellérendelő (fordítás, további kiadás, más hordozón megjelenő kiadás stb.),
– hierarchikus (fősorozata, alsorozata, melléklete, különszáma, forrásdokumentuma, részdokumentuma, többkötetes közös- és kötet-adatai stb.)
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Kapcsolatok iránya
Két rekord között létrehozható egyirányú, de létrehozható kölcsönös kapcsolat is.
Egyirányú a kapcsolat hierarchikus kapcsolat esetén, amikor a hierarchiában alárendelt
forrás rekordja tartalmazza a fölérendelt forrás rekordjának azonosítóját, fordítva viszont
nem.
Például többkötetes könyv kötetadatainak rekordja tartalmazza a közös adatok rekordazonosítóját, a közös adatok rekordja viszont nem tartalmazza a kötetadatok rekordjának azonosítóját.
Ez azonban csupán lehetőség, ami nem zárja ki a kölcsönös kapcsolat lehetőségének az
alkalmazását.
A kapcsolati mező tehát két rekordot kapcsol össze, ahol a kapcsolatok alapja a kapcsolódó rekord rekordazonosító tulajdonsága (001-es mező), és nem tévesztendő össze
az egyes mezőkön belüli kapcsolatjelölő almezővel, aminek a feladata a rekordon belüli adatkapcsolat jelölése.

61. A rekordon belüli kapcsolatot jelölő „8”-as almező

A rekordon belüli kapcsolat jelölése például gyűjtemények esetén szükséges, amikor azt
kell kifejezni, hogy a közös főcím nélküli gyűjteményben az adott mű és a hozzá tartozó
szerzőségi adatok hányadik entitásként szerepelnek.

A kapcsolati mezők
A kapcsolati mezők a HUNMARC bibliográfiai formátumban:
760 Fősorozata
761 Sorozat tagja
762 Alsorozata
765 Eredeti nyelven
125

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS I.
767 Fordítása
770 Melléklete/különszáma/melléklapja
772 Alapdokumentuma/főlapja
773 Forrásdokumentum a részdokumentum feldolgozásakor
774 Részdokumentuma
775 További kiadása
776 További kiadása más hordozón
777 Együttes kiadásban
780 Előzménye
785 Folytatása
787 Kötet adatok közös adatai
788 Meghatározatlan rekordkapcsolat
A kapcsolatok másik fajtája a rekordon belüli adatkapcsolat. Gyűjteményként megjelent kiadványok feldolgozásakor a 8-as, kapcsolatjelölő almező használatával lehet összekapcsolni a gyűjtemény egyes műveire vonatkozó szerzőségi és címadatokat úgy, hogy a
8-as almező tartalmazza a gyűjteményben elfoglalt sorszámát a műnek. Ez a lehetőség a
700,710, 711, 730, 740, 741, 742, 744, 745-ös mezőben adott.
Kapcsolatként működik a besorolási rekord kapcsolódása a bibliográfiai rekordhoz.
Állományadatok
Hasonlóan a besorolási adatok mezőihez, a lelőhely, illetve az elhelyezés 8XX-as mezői
is a kapcsolatot biztosítják az állományrekordokhoz.
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62. Bibliográfiai adatmezők és kapcsolataik

Amikor a bibliográfiai rekordban tárolt adatokat ISBD-formátumban jeleníti meg a
rendszer, a fentiekben tárgyalt mezőcsoportok tartalma a cédulakatalógus funkcionális
részeiként válnak láthatóvá.

A bibliográfiai tétel és a bibliográfiai rekord funkcionális részeinek
egyezése
A cédulakatalógus bibliográfiai tétele funkcióját tekintve három jól elkülönülő részből
áll:
–
–
–

raktári jelzet, ami elvezet a dokumentum raktározási helyéhez
bibliográfiai leírás, ami azonosítja a dokumentumot
formai és tartalmi besorolási adatok, amelyek segítségével a tétel elhelyezhető
a katalógusban és onnan visszakereshető
Ugyanezek a funkcionális részek megtalálhatók a bibliográfiai rekordban is, csak géppel olvasható formában.
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63. A bibliográfiai tétel és a bibliográfiai rekord tartalmának megfeleltetése

11.4

ÖSSZEFOGLALÁS

A mai integrált könyvtári rendszerek már képesek kezelni mind a HUNMARC-, mind a
USMARC-formátumban érkező rekordot.
Az egyes entitások tulajdonságaiból kiindulva és azokhoz alkalmazkodva, a legoptimálisabb kezelhetőség érdekében saját formátumot dolgoztak ki a
– bibliográfiai rekordoknak
– besorolási rekordoknak és a
– példányrekordoknak.
A HUNMARC-szabályzatnak csak a bibliográfiai csereformátumot szabályozó része jelent meg, a bibliográfiai csereformátum munkapéldány formában létezik, illetve a
MOKKA katalogizálási szabályzatának keretében dolgozták ki a személynevekre, testületi
nevekre és rendezvénynevekre vonatkozó besorolási formátum előírásait. A legteljesebb és
legalaposabban kidolgozott bibliográfiai és besorolási formátumszabvány a USMARC
alapú MARC 21, amelyet a magyar szabályozás kidolgozásakor is figyelembe vettek.
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11.5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Milyen különbséget lát a bibliográfiai rekord és a besorolási rekord feladatai között?
Melyek a bibliográfiai rekord leíró mezői (megnevezésükkel)?
Melyek a bibliográfiai rekord leíró mezői (hívójelükkel)?
Milyen részekből áll egy adatmező?
Mi az indikátor funkciója?
Mi az almezőjel funkciója?
A bibliográfiai rekordban melyek a kapcsolati mezők (hívójelükkel és
megnevezésükkel)?
Mi a különbség a kapcsolati mező és a kapcsolati almező között?
Milyen entitásokat tartalmaz a besorolási állomány?
Mi a különbség utaló és hivatkozás között?
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12 ÖSSZEFOGLALÁS
12.1

A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA

A kurzus célja az ISBD-szabályozáson keresztül a katalogizálási filozófia áttekintése,
ami elősegíti az elektronikus katalógusok működtetéséhez szükséges MARC-rekordok
funkcionális követelményeinek a megértését, a bibliográfiai forrásról való gondolkodás
elősegítését. Példákon keresztül vezet el a bibliográfiai tétel, az utalótétel és a besorolási
rekord szerkezetének a megismeréséhez, a biztonságos kezeléshez szükséges elméleti tudás
megszerzéséhez.
12.2

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS

12.3

A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA

12.3.1 A könyvtár, mint a rögzített információhoz való hozzáférés intézménye
12.3.2 A könyv részei és bibliográfiai adatközlése
A könyv részeinek ismerete elengedhetetlen a bibliográfiai leírás elkészítéséhez.
Az előzékek fogalmába tartozik a címoldal, az egyéb előzékek pedig azok az oldalak,
amelyek megelőzik, illetve követik a szövegoldalakat. Ismeretük azért fontos, mert mindazokat az adatokat, amelyek ezeken az oldalakon szerepelnek, azonosító adatokként kell
leírni, de az adat minősítése meghatározza, hogy melyek azok a forráshelyek, amelyekről
az adatok leírhatók.
12.3.3 A bibliográfiai forrás azonosítása a bibliográfiai leírással
A bibliográfiai forrást formai tekintetben is különböző mélységű leírásokkal lehet feltárni. A feltárás bibliográfiai szintje lehet monografikus, összefoglaló, vagy analitikus.
Az adatok elrendezése a tételen lehet egylépcsős, vagy többlépcsős.
A dokumentum leíró adatait adatcsoportokba rendezve lehet leírni. A könyvek azonosításához szükséges adatok számára hét adatcsoport áll rendelkezésre.
Az információkeresést és az adatcserét nemzetközi méretekben kell elképzelni. Ez azt a
követelményt is maga után vonja, hogy az információforrások azonosításához, az entitások
leírásához szükséges adatokat – amelyek maguk is metaadatok –, a nemzetközi érthetőség
érdekében metaadatokkal kell ellátni. Ezek a metaadatok esetünkben az egyezményes jelek. Funkcióikat tekintve csoportokba sorolhatók:
– adatcsoport elválasztó jel
– az adatról kiegészítő információkat közlő jelek
– az adatelem tulajdonságát megmutató jelek.
12.3.4 A cím- és szerzőségi közlés
A bibliográfiai forrás legjellemzőbb adat a címe és a szerző neve. Ezen kívül más szerzőségi adatai is vannak, ezek a közreműködők. Közreműködő lehet a fordító a közreadó,
az illusztrátor, a sajtó alá rendező stb. A cím- és szerzőségi adatokat az első adatcsoportban
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kell leírni, az adatok funkcióját, szerepét az adatelemet megelőző egyezményes jellel lehet
kifejezni.
12.3.5 A gyűjtemények leírása
Egy kötetben egyszerre több mű is megjelenhet akár úgy, hogy egy szerző művei, akár
úgy, hogy több szerző több műve. A művek kaphatnak közös főcímet, ekkor közös főcímmel rendelkező gyűjteményről beszélünk, ha pedig nem kapnak közös főcímet, akkor közös főcím nélküli a gyűjtemény. Ettől függ az adatcsoport szerkezete is. Fontos követelmény, hogy a közös főcímmel rendelkező gyűjteményt nem elég a kötet címe szerint
visszakereshetővé tenni, a gyűjteményt alkotó egyes műveket is megtalálhatóvá kell tenni
szerzőjük és címük szerint is.
12.3.6 A kiadás és a megjelenés adatcsoportja
A megjelenési forma azonosításához a bibliográfiai leírásban közölni a kell a megjelenés helyét, a kiadó nevét és a megjelenés évét. A kiadónak több székhelye is lehet és a
kiadvány több kiadó közös gondozásában is megjelenhet. Ezt a leírásban ki kell fejezni.
12.3.7

A terjedelem és a sorozat adatcsoportja

A sorozat az időszaki kiadványok egy sajátos típusát alkotja. Sajátossága abból ered,
hogy sokkal inkább elméleti dokumentumtípus, mint bármelyik másik.
A könyv, a napilap, a folyóirat túlnyomórészt szöveges dokumentum, szellemi tartalma
jellemzően valamilyen írásmű. A könyv egyszeri, befejezett, önálló szellemi alkotás, hordozó anyaga napjainkban a papír. A hanglemez hangzó dokumentum, aminek a szellemi
tartalma hang, adathordozója műanyag lap, szalag, viasz stb. Az információ hordozó anyaga, a szellemi tartalom fajtája, a rögzítés módja együttesen határozzák meg a dokumentumtípus nevét. Ha egy regény papír alapú hordozón jelenik meg, nyomtatott dokumentumnak,
könyvnek nevezik. Ha ugyanezt a szöveget CD-ROM-ra írják, már elektronikus dokumentum a neve. E dokumentumtípusok hordozó anyaga jellemző a dokumentumra. A könyv, a
folyóirat, a hanglemez, mint szellemi tartalmat hordozó dokumentum, a maga fizikai valóságában kézbevehető, megfogható.
Ezzel szemben a sorozat, mint az időszaki kiadványok egyik fajtája csak elméleti dokumentumtípus, amelynek önmagában nincs jellemző anyaga, ebből következően jellemző
előállítási módja sem. Egyetlen feladata, hogy valamilyen más dokumentumtípusban (például könyvekben) megtestesülő önálló szellemi tartalmakat fűzzön egységbe, új szellemi
tartalmat hozva létre ezáltal.
A sorozat különbözik is a többi időszaki kiadványtípustól, mert míg a többi időszaki kiadvány részegységeinek fajtája megegyezik az egésszel (például a napilap egy száma napilap marad és az egyes részegységeknek nincs saját címük), addig a sorozat egy részegysége mindig valamilyen másfajta dokumentumtípusban ölt testet. (Sorozatban megjelenő
könyv, hanglemez, video, dia stb.) Ebből következik, hogy a sorozat részegységei a sorozat
cím- és szerzőségi adatain kívül saját részcímmel (a könyv, hanglemez, video, dia stb. saját
címével), és szerzőségi adatokkal is rendelkeznek.
Ha a leírás tárgya a sorozatban megjelent dokumentum, például esetünkben könyv, a
könyv bibliográfiai leírásán belül a sorozat adatai önálló egységet alkotnak. Ezt az önálló
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egységet, a sorozat adatainak összetartozását azzal lehet kifejezni, hogy a sorozati adatoknak saját adatcsoportjuk van.
12.3.8 A megjegyzések és a terjesztési adatok
A dokumentum azonosítására és visszakeresésére szolgáló elemek között lehetnek
olyanok, amelyek tiltott forrásban szerepelnek, vagy valamilyen más szabályozás folytán
nem írhatók le a számukra fenntartott adatcsoportokban. Ezeket az adatelemeket a Megjegyzések között kell feltüntetni, hogy a későbbiekben besorolási adatként felhasználhatók
legyenek.
A terjesztési adatok között az ISBN-számnak kitüntetett helye van. Világméretekben
azonosítja a könyvet, mert azon túlmenően, hogy első számcsoportja azonosítja a forrástípust, többi számcsoportjain keresztül az országot, a kiadót és a kiadványt is képes azonosítani.
12.3.9 A többkötetes könyvek bibliográfiai leírása
A bibliográfiai szint a leírásnak a bibliográfiai egység megválasztásától (a leírás tárgyától) függő jellemzője.
Ha leírásra egykötetes könyvet (egy darabból álló kiadványt) választ, akkor azt a leírást
az jellemzi, hogy a kötetnek vannak cím- és szerzőségi adatai, megjelenési adatai stb.,
amelyek egy bibliográfiai egységet alkotnak.
Ha a leírás tárgya többkötetes könyv, akkor minden kötetének (darabjának) vannak jellemző könyvészeti (bibliográfiai) adatai, így egy darab alkot egy bibliográfiai egységet.
De leírás tárgyául választhatja a dokumentum egy részét is (legjellemzőbben például a
könyv egy fejezetét, időszaki kiadvány egy cikkét stb.). Ebben az esetben a bibliográfiai
egység a részdokumentum jellemző cím- és szerzőségi adatai és annak a bibliográfiai forrásnak az adatai, amiben a részlet megjelent.
Attól függően, hogy egy leírás keretében hány bibliográfiai egységet ír le, a leírás bibliográfiai szintje lehet monografikus, vagy összefoglaló. Ha pedig a bibliográfiai egységnek csak egy részét (például egy fejezetet) választja leírás tárgyául, a bibliográfiai leírás
szintje analitikus. A leíráskor választhat, hogy az adatokat bibliográfiai egységenként tagolva írja-e le, vagy az első adatcsoportot tagolja bibliográfiai egységenként. Az első esetben többlépcsős, a második esetben egylépcsős leírásról beszélünk. Az analitikus leírás
készítésekor a tagolás a leírás tárgyául választott rész és a teljes kötet adatai mentén történik.
12.3.10 Az informatika hatása a katalogizálásra
A mai integrált könyvtári rendszerek már képesek kezelni mind a HUNMARC-, mind a
USMARC-formátumban érkező rekordot.
Az egyes entitások tulajdonságaiból kiindulva és azokhoz alkalmazkodva, a legoptimálisabb kezelhetőség érdekében saját formátumot dolgoztak ki a
– bibliográfiai rekordoknak
– besorolási rekordoknak és a
– példányrekordoknak.
A HUNMARC-szabályzatnak csak a bibliográfiai csereformátumot szabályozó része jelent meg, a bibliográfiai csereformátum munkapéldány formában létezik, illetve a
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MOKKA katalogizálási szabályzatának keretében dolgozták ki a személynevekre, testületi
nevekre és rendezvénynevekre vonatkozó besorolási formátum előírásait. A legteljesebb és
legalaposabban kidolgozott bibliográfiai és besorolási formátumszabvány a USMARC
alapú MARC 21, amelyet a magyar szabályozás kidolgozásakor is figyelembe vettek.
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13

KIEGÉSZÍTÉSEK
13.1

IRODALOMJEGYZÉK

SZABVÁNYOK ÉS SZABÁLYZATOK

A bibliográfiai leírás nemzetközi keretszabályai (ISBD-k):
ISBD/M : A könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. - Budapest : OSZK
KMK, 1977. - V, 61 p
ISBD/G : A nemzetközi szabványos bibliográfiai leírás általános szabályai : magyarázatos
szöveg. - Budapest : OSZK KMK, 1979. - 46 p.
ISBD/NBM : A nem-könyv anyagok nemzetközi szabványos bibliográfiai. - Budapest :
OSZK KMK, 1980. - 99 p.
ISBD/CM : A kartográfiai anyagok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. Budapest : OSZK KMK, 1981. - 69 p.
ISBD/PM : A nyomtatott kotta nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. - Budapest :
OSZK KMK, 1983. - 77 p.
ISBD/S : Az időszaki kiadványok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. - Budapest
: OSZK KMK, 1983. - 90 p. Visszavonva, helyette: ISBD/CR : International
standard bibliographic description for serials and other continuing resoruces... München : Saur, 2002. - XI, 112 p.
ISBD/A : A régi könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. - Budapest : OSZK
KMK, 1983. - 96 p.

A bibliográfiai leírás nemzeti szabványai (MSZ) és szabályzatai (KSZ):
MSZ 3424/1-78 Bibliográfiai leírás. Könyvek. 75 p.
Helyesbítése megjelent: 1988.
MSZ 3424/2-82 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok
VISSZAVONVA: 2001. okt. 1. Helyette: KSZ/3 -2001 Bibliográfiai leírás. Időszaki
kiadványok. 104 p.
MSZ 3424 -12 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványokban megjelent részdokumentumok.
31 p.
MSZ 3424/7-85 Bibliográfiai leírás. Kották. 20 p.
Helyesbítése megjelent: 1988.
MSZ 3424/9-88 Bibliográfiai leírás. Hangdokumentumok. 18 p.
MSZ 3424-10:1992 Bibliográfiai leírás. Videodokumentumok. 14 p.
KSZ/1 Bibliográfiai leírás. Kartográfiai dokumentumok
KSZ/2:2000 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok. 93 p.
A bibliográfiai leírás egyes adatelemeinek leírási módjáról rendelkező szabványok:
ISO 843 : 1997 A görög betűk transzliterációja latin betűkre.
MSZ 3400:2001 A nyelvek nevének háromjegyű betűkódjai. 9 p.
MSZ 3402-80 Könyvek bibliográfiai adatközlése és belső elrendezése
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MSZ 3432-85 Szavak és szókapcsolatok rövidítése a bibliográfiai leírásban
MSZ EN ISO 3166-1:2000 Országok és igazgatási egységeik nevének kódjai. 1. rész:
Országnevek kódjai. 66 p.
MSZ ISO 9:1997 Információ és dokumentáció. A cirill karakterek transzliterációja latin
karakterekre. Szláv és nem szláv nyelvek. 15 p.
MSZ ISO 832:1998 Információ és dokumentáció. Bibliográfiai leírás és hivatkozás.
Bibliográfiai kifejezések rövidítésének szabályai. 9 p.
MSZ ISO 2108:1994 Információ és dokumentáció. Könyvek nemzetközi azonosító
számozása (ISBN). 4 p.
MSZ ISO 3297:2000 Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi
azonosító száma (ISSN). 10 p.
MSZ ISO 10957:1997 Információ és dokumentáció. Kották nemzetközi szabványos
azonosító száma (ISMN). 5 p.

Csereformátum-szabványok
ISO 2709/1973 - MSZ 193/1-83. A mágnesszalagos bibliográfiai adatcsere formátuma. A
rekordok szerkezete.
KSz/4.1-2002 HUNMARC : a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. Elektronikus
változat: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_files/public/hunmarc.pdf
Papné Angyal Ágnes [et al.]. Az információ és rögzítése : dokumentumismeret. Nyíregyháza : Dialógus, 2000. – 137 p.
Útmutató a 13 jegyű ISBN bevezetéséhez / közread. az Országos Széchényi Könyvtár,
Magyar ISBN Iroda. Elektronikus változat:
http://www.ki.oszk.hu/szabalyzatok/utmutato20050419.pdf
Vajda Erik. Megújul a könyvtári szabványosítás : (A szabályzat – némi bevezetéssel – a
szakmai közvélemény tájékoztatására). In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1997.
május. p. 30-34.
13.1.1 Külső URL hivatkozások
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

KSz/4.1-2002 HUNMARC : a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. URL:
http://www.oszk.hu/index_hu.htm
MARC 21 / Library of Congress. – URL: http://www.loc.gov/marc/
MARC in XML/ Library of Congress. – URL:
http://www.loc.gov/standards/marcxml
A MOKKA HUNMARC rekordja. URL:
http://www.mokka.hu/?q=mokka/szabalyzatok/katalogizalas
MOKKA katalogizálási szabályzat. URL:
http://ww3.mokka.hu/?q=mokka/szabalyzatok/katalogizalas
Understanding MARC Bibliographic. URL: http://www.loc.gov/marc/umb/
ISBN útmutató / közread. az Országos Széchényi Könyvtár, Magyar ISBN Iroda.
Elektronikus változat:
http://www.oszk.hu/hun/konyvtar/szervfel/gyfnbk/koteles/ISBN_uj_utmutato2
006.pdf
Az ISO ISBN honlapja : http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/wg4.htm
135

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS I.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gyakran feltett kérdések az ISBN átalakulásáról : http://www.nlcbnc.ca/iso/tc46sc9/isbn.htm
Nemzetközi ISBN Ügynökség : http://www.isbn-international.org/international.html
OSZK online katalógus: URL: http://nektar2.oszk.hu/librivision_hun.html
A Magyar Elektronikus Könyvtár: http://mek.oszk.hu/
A Library of Congress online katalógusa: URL: http://catalog.loc.gov/
LibriVision keresési indexek használata. URL: http://www.oszk.hu/index_hu.htm
Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek. URL:
http://www.oszk.hu/mnbwww/K/BIBLI.HTML

13.2

GLOSSZÁRIUM, KULCSFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE

Adat nyelve: Az a nyelv, amelyen az adatot a dokumentum közli. (L még: Bibliográfia
nyelve ; Katalógus nyelve)
Adatelem: Olyan információt közlő szó, kifejezés vagy jelcsoport, amely a bibliográfiai
leírás valamely adatcsoportjának a része. A rendszer által kezelt legkisebb egység.
Adatelhagyás: A dokumentumon közölt leírható, de le nem írt könyvészeti adat.
Alcím: A főcímet kiegészítő, magyarázó vagy módosító szó, mondat vagy kifejezés.
Alsorozat: Fősorozat keretében megjelenő sorozat.
Alsorozati cím: Fősorozat keretében megjelenő sorozat címe.
Alsorozati megjelölés: A sorozat jellegű időszaki kiadvány közös címét követő, de az
alsorozati címet megelőző betű.
Átírás: Egy írás jelrendszerének egy másik írás jelrendszerével való betű szerinti
(transzliteráció) vagy hangzás szerinti (transzszkripció) helyettesítése.
Authority fájl: A bibliográfiai rekord visszakeresésére szolgáló hozzáférési pontok listája.
Betűrendes katalógus: Betűrendbe rendezhető formai (személynév, testületi név, földrajzi
név, cím) és tartalmi (tárgyszavak) besorolási adatokat egyaránt tartalmazó keresztkatalógus. (A leíró katalógusnál bővebb fogalom!) A köznapi nyelvben helytelenül a leíró katalógust értik alatta.
Bibliográfia nyelve: Az a természetes emberi nyelv, amelyen a felhasználó számára a bibliográfia tájékoztató adatait közlik. Célja a bibliográfiában való tájékozódás elősegítése. (L még: Adat nyelve ; Katalógus nyelve)
Bibliográfiai adat: A dokumentum formai azonosítására szolgáló adat. Például a szerző
neve, a dokumentum címe, a megjelenés helye, éve, a kiadó neve stb.
Bibliográfiai egység: Az a dokumentum, amelyről a bibliográfiai leírás készül. Más néven:
a leírás tárgya.
Bibliográfiai kapcsolat: Két vagy több kiadvány egyenértékű vagy alárendeltségi kapcsolata. Ezt kifejezheti például az előzmény vagy a folytatás címe.
Bibliográfiai leírás: Meghatározott szabályok szerinti egységes szerkezetben, formában és
sorrendben leírt adatok összessége, amely a dokumentum azonosítására szolgál.
Bibliográfiai szint: A leírásnak a bibliográfiai egység megválasztásától (a leírás tárgyától)
függő jellemzője. A leírás bibliográfiai szintje lehet monografikus, összefoglaló
vagy analitikus.
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Bibliográfiai tétel: Katalógus vagy bibliográfia számára készülő, a dokumentum formai és
tartalmi adatait szabvány által előírt sorrendben és formában tartalmazó, besorolási adatokkal kiegészített tétel. (Lásd még: Utalótétel; Rekord)
Borítócím: Olyan címváltozat, amely a borítón található.
Borítófedél: A fűzött könyv vastagabb papírból készült fedele. A kiadvány élén álló elülső
borítófedélből (borítófedél homlokoldala vagy más néven borító), a kiadványt lezáró hátsó borítófedélből, illetve esetenként a gerincből áll (borítófedél egyéb oldalai). A borítófedél homlokoldala az egyéb előzékek fogalomkörébe tartozik.
Cím: Lásd: ágazati cím; alcím; alsorozati cím; borítócím; címváltozat; előbbi cím; előcím;
előzmény címe; eredeti cím; folytatás címe; főcím; gerinccím; közös cím; összetett cím; párhuzamos cím; részcím; sorozatcím; utóbbi cím.
Címlap: A kiadvány szövegét megelőző lapok közül az(ok) a lap(ok), amely(eknek) egyik
felülete a címoldal.
Címlapverzó: A címlap hátoldala. A címlapverzó rendszerint az eredeti címet, a közreműködői adatokat, a copyright szövegét, az ISBN-t, ISSN-t és esetleg a kolofont tartalmazza.
Címoldal: A címlap homlokoldala, amely tartalmazza a főcímet, a szerzőségi adatokat, a
párhuzamos címet és rendszerint a teljes vagy részleges megjelenési adatokat. Az
ezeket az adatokat más-más nyelven megismétlő oldalak mindegyikét címoldalnak kell tekinteni.
Címváltozat: A könyv címoldalán közölt címeknek (főcímnek, párhuzamos címnek, alcímnek, kötetcímnek) az egyéb előzékeken olvasható változata.
CIP (Cataloging in Publication): A címlapverzón a megjelenés előtt közölt bibliográfiai tétel.
Columna: a hasábosan nyomtatott könyv terjedelmének a kifejezésére használt latin szó
Copyright: A címlap hátoldalán © jel után közölt adat, amely a szerzői jog tulajdonosát
jelöli. Tartalmaz egy évszámot, amely a jog regisztrálásának éve.
Dokumentum: Egy fizikai entitás általános fogalma, valamely szellemi alkotás hordozója,
ami egyaránt lehet kézirat, nyomtatott dokumentum (könyv, időszaki kiadvány,
térkép stb.), mikrofilm, elektronikus forrás stb.
Egyéb címadat: A könyv jellegére, műfajára, kiadásának indítékaira vonatkozó, valamely
előzéken közölt szó, mondat vagy kifejezés.
Egylépcsős leírás: Olyan szerkezetű bibliográfiai leírás, amelyben a többkötetes könyv egy
vagy több kötetének saját kötetadatait és a könyv egészére vonatkozó adatokat az
egyes adatcsoportok együttesen tartalmazzák.
Egyszerűsített leírás: A leírás rövidített változata, amelyben meghatározott adatelemek
elhagyhatók, az azonos típusú adatelemek, illetve adatok felsorolása fokozottan
korlátozható, és az adatelemek közlésmódja egyszerűsíthető.
Eredeti cím: A könyv eredeti nyelvű első kiadásának a címe.
Előcímlap: A címlapot megelőző, bibliográfiai információkat közlő lap.
Fakszimile kiadás L. hasonmás kiadás
Formátum: A bibliográfiai adatközlés formája. A formátum lehet adatbeviteli, feldolgozási, megjelenítési és csereformátum.
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Főcím: A címoldalon közölt olyan szó, mondat, jel vagy kifejezés, amely a könyv tartalmára vonatkozik.
Fősorozat: Olyan sorozat, amelynek keretében egy vagy több alsorozat jelenik meg.
Gerinc: A kötéstáblának vagy borítófedélnek a kiadvány testét összefogó része. A gerincen szerepelhet a kiadvány címe (gerinccím, másképp hátcím) és egyéb bibliográfiai információk.
Hasonmás kiadás: Egy korábban megjelent könyv egészének vagy fő részének képileg hű
mása.
Hátoldal: A lap baloldali felülete.
Homlokoldal: A lap jobboldali felülete.
HUNMARC: A géppel olvasható katalogizálás magyar szabványa. L. még: MARC
Időszaki kiadvány: Olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely
egymást követő részegységekből áll. A részegységeket rendszerint számozásul,
keltezésük, időrendi, vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól. Fajtái: hírlap, folyóirat, évkönyv, sorozat, időszakosan megjelenő jelentések, beszámolók, közlemények, tanulmánygyűjtemények, időszakosan megjelenő adat- és
címtárak, időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos kiadványai.
Illusztráció: A kiadványban levő kép, fénykép, ábra vagy egyéb grafikus ábrázolás, ha
annak oldalszámozása beletartozik a szövegoldalak számozásába. Illusztrációnak
minősíthetők a táblázatok is.
Impresszum adatok: Elsősorban a nyomtatás adatai, amelyek között megjelenésre vonatkozó információk is vannak.
Információkeresési szempontok: Formai szempontok: személynév, testületi név, földrajzi
név, cím. Tartalmi szempont például a tárgyszó, a deszkriptor, a kulcsszó.
ISBD (International Standard Bibliographic Description): A bibliográfiai leírás nemzetközileg egységes szabványa
ISBN (International Standard Book Number): Könyvek nemzetközi azonosító száma.
ISSN (International Standard Serial Number): Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma.
Katalógus: A könyvtár állományát formai és tartalmi szempontból feltáró tájékoztatási
segédeszköz. Bibliográfiai tételekből és utalótételekből épül fel. (L. még Leíró
katalógus; Betűrendes katalógus).
Katalógus nyelve: Az a természetes emberi nyelv, amelyen a felhasználó számára a katalógus tájékoztató adatait közlik. Célja a katalógusban való tájékozódás elősegítése. (L még: Adat nyelve; Bibliográfia nyelve).
Kiadás: A könyvnek olyan példánya, amelyet azonos szedésről (nyomóformáról) nyomtattak, sokszorosítottak és azonos megjelenési adatokkal jelentettek meg.
Kiadásjelzés: A könyv új kiadására, jellege szerint megnevezett kiadására vagy kiadásváltozatára vonatkozó közlés. A kiadásjelzés rendszerint tartalmazza a „kiadás” szót
(vagy annak nyelvi megfelelőjét), vagy e kifejezéssel kiegészíthető szöveges közlésből áll.
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Kiadó: A kiadványt megjelentető jogi vagy természetes személy.
Kolofon: Impresszum adatokat tartalmazó záradék.
Kötet: A többkötetes könyv valamely részegységének a megnevezése, amely a könyv egészére vonatkozó bibliográfiai adatokon kívül a saját, megkülönböztető adatait is
tartalmazza. Mindenképp van kötetjelzése, kötetcíme, impresszuma és kolofonja.
Rendszerint az oldalszámozása is önálló.
Kötetjelzés: A többkötetes könyvön belül a kötetek sorrendjét kifejező megkülönböztető
megjelölés.
Közreadó: Olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a kiadvány szellemi tartalmáért
felelős, ezért a leírásban a szerzőségi közlés része.
Közreműködő: Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a kiadvány tartalmának
létrehozásában részt vesz és a szerzőhöz képest alárendelt, illetve járulékos szerepet tölt be.
A leírás tárgya: Az a dokumentum (bibliográfiai egység), amelyről a leírás készül.
Leíró katalógus: Formai jegyek (személynév, testületi név, földrajzi név, cím) alapján
betűrend szerint szerkesztett katalógus. (A betűrendes katalógusnál szűkebb fogalom! L. ott).
Lezárt leírás: A dokumentum összefoglaló vagy monografikus szintű leírása, amelyben a
leírt adatok további kiegészítést nem igényelnek.
MARC (MAchine-Readable Cataloging): Géppel olvasható formátum. Katalogizálási
szabvány. Az egyes országok betűkódjának hozzáadásával a nemzeti szabványt
jelöli. (L. még: HUNMARC)
A megjelenés adatai: A kiadóra, illetve a terjesztőre, valamint a nyomdára, ezek székhelyére és a megjelenés évére vonatkozó adatok összessége.
Melléklet: A könyv járulékos része, amely attól fizikailag elkülönül (nincs belekötve a
könyvbe, csak szalaggal, tasakkal vagy egyéb lazább módon kapcsolódik hozzá).
MOKKA: Magyar Országos Közös Katalógus
Monografikus szintű leírás: Egyetlen fizikai egységből álló könyvről készített lezárt leírás. Ez lehet egykötetes könyv vagy többkötetes könyv egy kötete.
Mű: A dokumentum szellemi tartalma
Nyitott leírás: Az időszaki kiadvány olyan összefoglaló szintű leírása, amelynek befejezetlenségét az jelzi, hogy egyes adatai még kiegészítést igényelnek.
OPAC (Online Public Access Catalog): Olyan katalógus, amelyben a felhasználó terminálon keresztül keres.
Összefoglaló szintű leírás: A többkötetes könyv egészéről vagy köteteinek egy csoportjáról készített közös leírás.
Összetett cím: A több, egymással alá-fölérendeltségi viszonyban álló címből álló főcím
megnevezése. Az összetett cím részei együttesen azonosítják a kiadványt. Aláfölérendeltségi viszonyban álló címek például: fősorozat–alsorozat; többkötetes
könyv esetén közös cím–kötetcím.
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Párhuzamos adat: A bibliográfiai leírás valamely adata más nyelven vagy más írásrendszerben vagy más számozási rendszerben. (Például párhuzamos cím, párhuzamos
alcím, párhuzamos szerzőségi adat stb.)
Páros címoldal: A címoldalon szereplő adatokat megismétlésük nélkül, átmenő szöveggel
tartalmazó, egymással szemben levő oldalak együttese.
Példány: Az azonos kiadású kiadványok egyike.
Periodikum L. időszaki kiadvány
Rekord: A dokumentum formai és tartalmi adatait géppel olvasható formában, mezőkbe és
almezőkbe rendezve tartalmazó tétel. Tartalmazza a visszakereséséhez szükséges
besorolási adatokat is. (Lásd még: Bibliográfiai tétel; Formátum)
Sorozat: Olyan időszaki kiadvány, amelyben minden részegységnek – a sorozat címén
kívül – saját részcíme is van. A sorozat lehet számozott vagy számozatlan. A sorozaton belül az egyes részegységek lehetnek könyvek vagy időszaki kiadványok.
Sorozatcím: A sorozat keretében megjelenő könyv címoldalán vagy előzékein közölt – a
sorozat egészére vonatkozó – főcím.
Számozási adat: Az időszaki kiadvány részegységeinek sorrendjét kifejező megkülönböztető megjelölés. A számozási adat lehet sorszám (évfolyamszám, kötetszám, füzetszám, betű vagy egyéb jel), továbbá a hozzá tartozó megnevezés, illetve kelet.
Nem minősül számozási adatnak az egyes részegységek fizikai tagolódásának jelölése.
Szerkesztő: Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a kiadvány szellemi tartalmának összeállítója, illetve aki/amely e tartalomért felelős.
Szerző: Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely a könyv szellemi tartalmának alkotója, és aki/amely e tartalomért elsősorban felelős.
Szerzői funkciók: A szerző (a szellemi tartalom létrehozója) és a közreműködők
Szerzőségi adat: A könyvvel kapcsolatos azonos szerzői funkciót betöltő természetes vagy
jogi személyekre vonatkozó adat. Egyetlen szerzőségi adatnak minősülnek az eltérő szerzői funkciót betöltő természetes vagy jogi személyekre vonatkozó adatok, ha az ilyen közlések egy nyelvtani szerkezetet alkotnak. Ebben az esetben a
szerzőségi adat több elemből tevődik össze. (L. még: szerzői funkciók).
Szerzőségi közlés: A leírásban közölt szerzőségi adatok összessége.
Szövegelhagyás: A cím valamely részének vagy a szerzőségi adatból a név szövegkörnyezetének az elhagyása.
Teljes leírás: A leírás olyan változata, amely a leírás számára előírt valamennyi adatot
tartalmazza. Szabályai az azonos típusú adatok és adatelemek felsorolását csak
kivételesen korlátozzák.
Többlépcsős leírás: A többkötetes könyvről készített olyan szerkezetű leírás, amelyben a
közös címre, majd a kötetcímre vonatkozó adatokat külön adatcsoportok tartalmazzák.
Transzliteráció: Az átírásnak az a fajtája, amelyben az egyik írásrendszer minden betűjének a másik írásrendszerben mindig ugyanazon betű felel meg.
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Transzszkripció: Az átírásnak az a fajtája, amelyben az egyik írásrendszer betűinek a másik írásrendszerben hangzásuk szerinti betű felel meg.
UAP (Universal Availability of Publications): Kiadványok egyetemes hozzáférhetősége.
UBC: Universal Bibliographic Control
Utalótétel: Bibliográfiai adatokat nem tartalmazó tétel. Csak besorolási adatokból áll.
Funkciója, hogy a formai besorolási adat nem egységesített alakjától elvezessen
az egységesített alakhoz. (Lásd még: Bibliográfiai tétel)
Védőborító: A könyv borítófedelét vagy kötéstábláját védő – azzal fizikailag össze nem
tartozó lap. Leírás céljára közvetlenül nem vehetők figyelembe az adatai, de ha a
védőborító nyomtatást nem tartalmazó borítófedélen található, a leírás adatforrásai szempontjából átveszi a borítófedél szerepét, így ebben az esetben előzéknek
minősül!
Verzó L. címlapverzó
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13.3

TRANSZLITERÁLÁSI TÁBLÁZATOK

64. Cirill betűk transzliterálása latin betűkre ˆˇ ¨ ′ ` mellékjelek alkalmazásával a bel-

földi információcserében
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65. Cirill betűk transzliterálása latin betűkre a j és h betűk, mint módosító elemek al-

kalmazásával a nemzetközi információcserében
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66. Gót betűk transzliterálása latin betűkre
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67. Görög betűk transzliterálása latin betűkre
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