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1. BEVEZETÉS
Kedves Hallgató!
Az előző szemeszterekben már gyakorlatot szerzett a könyvek formai adatainak feldolgozásában, elsajátította mind a bibliográfiai leírás, mind a besorolási adatok, a tétel- és rekordszerkesztés alapvető tudnivalóit, így átérzi ennek a munkának a jelentőségét. Ezeket
az ismereteket kell majd most alkalmaznia az időszaki kiadványok formai feldolgozása során is.
1.1

CÉLKITŰZÉS (KURZUSRA)

A tananyag hozzájárul ahhoz, hogy elsajátított ismeretei alapján önállóan legyen képes
a könyvtári dokumentumok feldolgozására mind hagyományos, mind számítógépes
környezetben. Az e tárgy keretében megszerzett tudását más szakmai tantárgyak sikeres
elsajátításához alapként használhatja fel, amivel képes lesz érték-hozzáadott információs
szolgáltatások és termékek előállítására, illetve közvetítésére.

1.2 A KURZUS TARTALMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hírlap és folyóirat bibliográfiai leírása
Időszaki kiadványok cím- és szerzőségi adatai
Folyóirat jellegű időszaki kiadványok kiadási és számozási adatai
Az időszaki kiadványok megjelenési adatai
Időszaki kiadványok fizikai jellemzői, sorozati és terjesztési adatai
Összetett című folyóirat bibliográfiai leírása
A sorozat mint bibliográfiai forrás leírása
Az évkönyv bibliográfiai leírása
Időszaki kiadványokban megjelent részdokumentumok analitikus leírása
Az elektronikusan megjelenő folytatólagos forrás

1.3 A KURZUS TÖMÖR KIFEJTÉSE
A Bibliográfiai adatfeldolgozás III. tananyag a nyomtatottan és elektronikusan megjelenő időszaki kiadványok (folytatólagos bibliográfiai források) adatainak feldolgozásával
foglalkozik. Épít a Bibliográfiai adatfeldolgozás 1. és 2. témák keretében elsajátított ismeretekre.

1.4 KOMPETENCIÁK ÉS KÖVETELMÉNYEK
A megszerzett ismeretek birtokában képes lesz szervezni az információt a megfelelő információs technológia használatával. Ehhez el kell sajátítani az információszervezés technológiáját, e kurzuson belül a dokumentumok formai feltárásának és a gépi katalogizálás
ismereteit.
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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. HÍRLAP ÉS FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁSA
2.1 CÉLKITŰZÉS: A LECKE CÉLJÁNAK RÖVID MEGHATÁROZÁSA
Ebben a leckében meg fog ismerkedni az új bibliográfiai forrás-modell elméletével, a
nyomtatott hírlap és folyóirat formai jellemzőivel, valamint olyan fontos alapfogalmakkal,
amelyek nélkülözhetetlenek minden időszaki kiadvány leírásához.

2.2 A LECKE TÉMAKÖREI
Az új bibliográfiai forrás-modell
Az időszaki kiadvány leírásának adatcsoportjai, adatelemei és egyezményes jelei
A hírlap és a folyóirat formai jellemzői
A leírás alapja és a leírás tárgya
A mindenkori első és utolsó részegység
A bibliográfiai adatok forrásai

2.3 IDŐSZAKI KIADVÁNY – FOLYTATÓDÓ KIADVÁNY
2.3.1

Az új bibliográfiai forrás-modell

Az internet megjelenése az 1990-es évek elején magával vonta a dokumentumtípusok
hagyományos fogalmának a felülvizsgálatát. A dokumentum fogalma addig egyértelműen
azt jelentette, hogy a mű valamilyen hordozó anyagon jelenik meg, így a dokumentum a
mű és hordozó anyaga együtt. Ehhez képest az interneten elérhető tartalomnak közvetlen
hordozó anyaga nincs. Ettől az időtől kezdik használni a bibliográfiai forrás kifejezést a
dokumentum helyett vagy dokumentum értelemben. Az interneten megjelenő bibliográfiai
forrás rendkívül képlékeny, változtatható, linkekkel összekapcsolható. Az új bibliográfiai
forrás-modell két nagy kategóriát különböztet meg:
1. a befejezett, vagy befejezettség szándékával létrejött és
2. a folytatódó, vagy folytatólagosság szándékával létrejött bibliográfiai forrásokat.
A befejezettség szándéka egyértelműen tetten érhető a monografikus műveknél.
Egy kerek egész, sem előzménye, sem folytatása nincs. Befejezettség szándékával jönnek létre a többkötetes könyvek még akkor is, ha köteteik esetleg nem egy időben jelennek
meg. Indításuk pillanatában viszont nem tervezik meg előre a sorozatok, hírlapok, évkönyvek részegységeinek számát és azt sem, hogy mit fog tartalmazni az ötödik, századik, ezredik részegység, vagy eljut-e a mű addig, hogy ilyen magas részegységszámról beszéljünk.
Ezek a folytatólagosság igényével induló művek.
E két kategória egyaránt lehet nyomtatott és nem nyomtatott forrás.
Az egymást követő részegységekben megjelenő bibliográfiai források részegységei integrálódnak, részeivé válnak az egésznek. Az integrálódás azonban mind nyomtatott, mind
elektronikus forrásnál elképzelhető úgy is, hogy az új részegység hozzáadódik a többihez
és ezzel lesz teljes a bibliográfiai forrás, de elképzelhető úgy is, hogy az új részegység
11
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felülírja a régit. Nyomtatott napilap aznapi számai például hozzáadódnak a napilap egészéhez, cserélhető lapos nyomtatott kiadványok egyes részei – miután többnyire hatályát vesztett tartalmat hordoznak – az új részt úgy integrálják a kiadványba, hogy a régi tartalmat
hordozó lapokat kiveszik, és az újat teszik a helyére, ezzel az új tartalom felülírja a régit.
Interneten megjelenő napilapok már szinte nem is napra, hanem percre készek, aznapi tartalmuk sem föltétlenül változatlan, mert a legfrissebb hírekkel folyamatosan frissítik a tartalmat. Itt az új tartalom eltünteti, felülírja a régit még akkor is, ha az internetes lapnak van
archívuma. Ezek az archívumok azonban nem egy az egyben őrzik meg a korábbi tartalmat, hanem válogatva. Ezek az internetes napilapok már nem is napilapnak nevezik magukat, jobban illik rájuk a dinamikus weblap fogalma.

1. kép

Az új bibliográfiai forrástípus-modell

A feldolgozás legelső lépéseként azt kell eldönteni, hogy a feldolgozandó mű a befejezettség szempontjából milyen szándékkal jött létre, hiszen a bibliográfiai leírás szabványcsaládjának más-más tagja vonatkozik például a nyomtatott könyvekre (mint a befejezettség szándékával létrejött művet tartalmazó bibliográfiai forrásra) és más a nyomtatott
időszaki kiadványokra (mint a folytatólagosság szándékával induló forrásra). Ha viszont a
leírás tárgya elektronikusan megjelenő folyóirat, az elektronikus bibliográfiai források leírási szabályzatát és az időszaki kiadványok leírási szabályzatát egyaránt alkalmazni kell.
2.3.2

Az időszaki kiadványok leírásának adatcsoportjai

A könyvekhez hasonlóan az időszaki kiadványok azonosítása bibliográfiai adataik segítségével történik. Ezeket az adatokat logikailag meghatározott adatcsoportokba rendezik.
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(A gépi feldolgozáskor adatmezőkbe, 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.
Az időszaki kiadványok bibliográfiai leírásának nyolc adatcsoportja:
1. Cím- és szerzőségi közlés
2. Kiadás
3. Az időszaki kiadvány speciális adatai (számozási adatok)
4. Megjelenés
5. Fizikai jellemzők (Terjedelem)
5. Sorozat
6. Megjegyzések
7. Terjesztési adatok
2.3.3

A nyomtatott hírlap és a folyóirat formai jellemzői

A hírlap a napilap és a hetilap összefoglaló neve. Olyan időszaki kiadvány, amelynek
részegységei rendszerint naponta, de legalább hetenként egyszer megjelennek. Terjedelmük, méretük különböző, négy-hat oldaltól 100-200 oldalig is terjedhet.1 Jellemzőjük,
hogy a lapokat ritkán tűzik össze. Nem jellemző, de előfordul, hogy egyik-másik hírlap,
mint például a L’Humanité kap borítófedelet, de az anyagában, a papír minőségében nem
tér el a hírlap többi részének anyagától. Soha nincs viszont címoldaluk. Címadataikat a lapfejben, a kolofonban, esetleg a lapalji címszalagon közlik. Ezek a forráshelyek (a lapalji
címszalag kivételével) a címoldal-helyettesítők. A terjedelmesebb hírlapok részegységeit
általában ellátják tartalomjegyzékkel, de ezek inkább csak figyelemfelhívók, orientálók,
leginkább a rovatok címeit tartalmazzák. A hírlaphoz nem készül éves tartalomjegyzék.
A folyóirat általában szabályos időközökben, két hétnél nem gyakrabban, de legalább
évente kétszer megjelenő időszaki kiadvány. Jellemzője, hogy a szövegtestet elülső és hátsó borítófedél fogja össze, amelyek gerinccel vagy anélkül kapcsolódnak a szövegtesthez.
Az elülső borítófedél homlokoldalát nevezik borítónak. Vannak folyóiratok, amelyek címoldallal is rendelkeznek, mások csak a borítófedélen közlik a bibliográfiai adatokat. A borító
és a borítófedél egyéb oldalai szintén a címoldal-helyettesítők fogalomkörébe tartoznak. A folyóiratszámokhoz részletes tartalomjegyzék készül és ezen felül általában éves összefoglaló tartalomjegyzékük is van.
2.3.4

A leírás alapja és a leírás tárgya

Amikor egykötetes könyvet ír le, fel sem vetődik a kérdés, hogy mi a leírás alapja, hiszen a könyv valamely kiadása – a leírás tárgya szempontjából – egyszeri, megismételhetetlen. Ugyanannak a műnek egy új kiadása már nem ugyanaz a dokumentum, az új kiadást
éppúgy le kell írni, mint az előzőket.
Például:
1

A The Washington Post terjedelme például eléri a 170–180 oldalt, mellékletek nélkül.
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Ha az Egri csillagok című regény öt éven belül háromszor megjelent, és a könyvtár
mindegyik kiadásból szerzett be példányokat, az egy mű ugyan, de három különböző
dokumentum, azaz mind a három kiadásról készül bibliográfiai leírás, amelynek a feladata a három különböző dokumentum azonosítása.
Egykötetes könyv leírásakor tehát a leírás alapja – amiről a bibliográfiai adatok származnak – és a leírás tárgya egybeesik. Más a helyzet a hírlappal és a folyóirattal, amelyek
részegységei folyamatosan jelennek meg és folyamatosan érkeznek a könyvtárba. Nyilván
nem fog leírást készíteni naponta a hírlap- és folyóirat-számokról, mert azzal úgy felduzzasztaná a katalógustételek számát, hogy akadályozná a cédularengetegben való eligazodást.
Mindig azt kell szem előtt tartani, hogy mi a munka célja, mit akar vele elérni!
Leíró katalógus szerkesztésekor azt tartja szem előtt, hogy a könyvtár használóját tájékoztatni kell arról, hogy a könyvészeti adataival jellemzett dokumentum – jelen esetben
hírlap vagy folyóirat – megvan-e a könyvtárban. További cél, hogy a keresett hírlapot vagy
folyóiratot a katalógustétel alapján azonosítani lehessen, vagyis a tétel leírás részének alkalmasnak kell lenni a dokumentum azonosítására. Ha az olvasó a folyó évi számokat keresi, elegendő a kurrens nyilvántartáshoz, vagyis a kardex-hez fordulni, amelyre naponta
rávezetik a megérkezett számokat. A könyvtárak többsége a hírlapoknak csak kis százalékát és a folyóiratoknak is csak egy részét őrzi meg éveken, évtizedeken keresztül, ezért katalógus számára bibliográfiai tételt csak a megőrzött hírlapokról és folyóiratokról kell készíteni, bekötésük és vagyonnyilvántartásba vételük után. Ezen a ponton vetődik fel a
kérdés, hogy például egy több éve folyamatosan járó hírlap vagy folyóirat – amelynek a
gyűjtése még nem fejeződött be, hanem évről évre újabb bekötött évfolyamokkal gyarapodik – melyik részegysége alapján készüljön a bibliográfiai leírás, más szóval: a dokumentum melyik részegysége képezze a leírás alapját.
A leírás tárgya maga a hírlap vagy folyóirat egésze, a leírás alapja pedig – amiről a leírás számára az adatokat veszi – az induló szám, tehát a mindenkori első részegység.
Ha ez a részegység nem áll rendelkezésre, az évfolyam bármely száma alapján elkészíthető mind a nyitott, mind a lezárt leírás, de ekkor speciális szabályozás vonatkozik
a számozás, a megjelenés és a megjegyzések adatcsoportjának a leírására.
A számozás, a megjelenés és a megjegyzések adatcsoportba felvehető adatok köre másképp alakul akkor,
– ha a leírás jellege nyitott és alapja az első részegység,
– ha a leírás jellege nyitott, de alapja egy közbenső részegység,
– ha a leírás jellege lezárt és alapja az első részegység és
– ha a leírás jellege lezárt, de alapja egy közbenső részegység.
Ezeket a szabályokat a megfelelő adatcsoportoknál tárgyaljuk.
A leírás tárgya és a leírás alapja tehát két különböző fogalom.
Például:
A leírás tárgya a Magyar Hírlap című napilap, amely a feldolgozás pillanatában az
indulástól számított 12 ezredik megjelent részegységnél tart és folyamatosan jelennek
meg a számai. Ezek közül csak az egyik – például a könyvtárban meglevő valamelyik –
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részegység képezi a leírás alapját, vagyis azt a részegységet, amelyről a leírás tárgyának alapvető bibliográfiai adatait veheti.
Mivel minden évfolyam több(száz) részegységből áll, összefoglaló szintű bibliográfiai
leírás készül róla. A lap megjelenése (és a gyűjtés is) folyamatos, ezért a leírás jellege nyitott, ami a számozás és a megjelenés adatcsoport leírásában fejezhető ki. A példában a leírás alapja az első részegység.

2. kép

A számozás és a megjelenés adatcsoport összefüggése

A számozás és a megjelenés adatcsoport együttesen tehát azt fejezik ki, hogy az olvasó
által keresett Magyar Hírlap című napilap az 1. évfolyam 1. számmal 1967. január 2-i dátummal indult és ez a szám 1967-ben meg is jelent. A nyitottság jele jelzi, hogy a lap kurrens, azaz megjelenése azóta folyamatos. A bibliográfiai tétel két adatcsoportja ezekkel az
adatokkal járul hozzá a hírlap minden kétséget kizáró azonosításához. (Ugyanezzel a címmel elméletileg ugyanis más lap is megjelenhet.) Hogy a megjelent számokból a könyvtárban mi van meg, vagy azokból mi hiányzik, azt a megjegyzések adatcsoportban lehet megadni.
A számozás és a megjelenés adatcsoport feladata nem az állományadatok közlése, hanem a dokumentum azonosítása.
Összefoglaló szintű lezárt a leírás akkor, ha a leírás tárgya az időszaki kiadvány részegységeinek összessége vagy a részegységek egy csoportja. Összefoglaló szintű lezárt leírás a lap megszűnésekor készül. Az előző példában üresen hagyott számozási és megjelenési adat kiegészül az utolsó részegység adataival.
1. tábla: A leírás alapja adatcsoportonként
A leírás
adatcsoportja

A leírás alapjául szolgáló részegység

1. Cím- és szerzőségi
közlés

A mindenkori első részegység (példánkban az 1967. évi 1.
évfolyam 1. száma)

2. Kiadás

A mindenkori első részegység
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A leírás
adatcsoportja

A leírás alapjául szolgáló részegység

3. Számozás

A mindenkori első és utolsó részegység

4. Megjelenés

A mindenkori első részegység, a megjelenés és nyomtatás
éveire vonatkozóan a mindenkori első és utolsó részegység

5. Fizikai jellemzők
(terjedelem)

A leírás tárgyának egésze

6. Sorozat

A mindenkori első és utolsó részegység

7. Megjegyzések

A leírás tárgyának egésze

8. Terjesztési adatok

A mindenkori első részegység

2.3.5

A mindenkori első és utolsó részegység

Felvetődhet a kérdés, hogy miért nem fogalmazunk egyszerűbben és miért nem egyszerűen csak az első vagy induló, illetve utolsó számról rendelkezik az időszaki kiadványok
leírásának szabványa. A kérdés jogos, de nem ilyen egyszerű.
Vegyünk egy példát:
Az 1961-ben indult Belügyi szemle 1991. januártól 1994. decemberig Rendészeti szemle címen jelent meg, 1995-ben pedig visszakapta eredeti nevét. Amikor egy folyóirat címe
megváltozik, új leírást kell róla készíteni, mert új lapnak minősül. A korábbi címmel fennálló bibliográfiai kapcsolatot a megjegyzések között fel kell tüntetni. Egyszerű a képlet, ha
a címváltozás után az új címhez kapcsolódóan ismét 1. évfolyammal jelenik meg a folyóirat. Csakhogy nem minden esetben van így. A Belügyi Szemle című folyóiratról például
1995-ben új leírást kellett készíteni, mert címe a korábbihoz (Rendészeti Szemle) képest
lényegesen megváltozott. Csakhogy a lap tovább folytatta az előzmény évfolyamszámozását és új címen a 33. évfolyam 1. számmal indult, ezzel is kifejezve a folytonosságot. A folyóirat induló száma így az 1961. évi első szám. A dokumentum legfontosabb adata a főcíme. Minden további könyvészeti adata ennek van alárendelve, minden adatnak a
kiadvány azonosítását kell elősegítenie. Ezért az 1995-ben új főcímmel Belügyi Szemleként megjelenő folyóirat címhez kapcsolódó első részegysége (száma) a 33. évfolyam 1.
szám lesz.
A mindenkori első részegység a leírt főcímmel kapcsolatos első részegység, ami nem
biztos, hogy a lap induló száma.
A megváltozott, majd visszatért főcímű kiadvány katalógustételei:
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3. kép

A folyóiratról eredetileg készített tétel lezárt leírással

A címváltozás után új címen megjelenő folyóirat önálló bibliográfiai egység, ezért új leírást kell készíteni. Az új címen megjelenő folyóirat induló száma a 33. évfolyam 1. száma:

4. kép

Az új címen megjelenő folyóirat

A főcím visszatérése után kétféle választási lehetőség van:
Ismét új leírás készül és az előzmény, illetve a folytatás címe, mint bibliográfiai kapcsolat a megjegyzésbe kerül. Az új Belügyi szemle a kiegészítő adattal ellátott címszerinti
melléktételi besorolási adatot is kap:

5. kép
2.3.6

A régi címéhez visszatérő folyóirat

A bibliográfiai adatok forrásai

Könyv leírásakor egyértelmű, hogy az azonosításhoz szükséges legfontosabb bibliográfiai adatokat a címlap homlokoldala és verzója tartalmazza. Mivel az időszaki kiadványok
egy része nem rendelkezik címoldallal, azonosításhoz szükséges adataikat címoldal17
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helyettesítőkön közlik. A címoldal-helyettesítők – funkciójukat tekintve – mindenben
megegyeznek a címoldallal, ezért felismerésük a leírás helyessége szempontjából elengedhetetlen. Ugyanannak a részegységnek több címoldal-helyettesítője is lehet, amelyek azonos minőségű forráshelyek, ezért a különböző címoldal-helyettesítők egymáshoz képest
sorrendet alkotnak. Ez azt jelenti, hogy egy-egy adat leírásakor mindig a sorban előbb álló
forráshelyen (címoldal-helyettesítőn) kell keresni az adatot, és ha ott nem található, akkor
azokon a további címoldal-helyettesítőkön, amelyek egymást követik a rangsorban. A
könyv leírásához képest tehát igen lényeges szempont, hogy míg a könyvnek csak egyetlen
címoldala van,2 és ha az adat a címoldalon nem található (és van számára előírt megengedett forrás), akkor az adat szempontjából a rangsorban következő forráshely már megengedett forrásnak számít, amit egyezményes jellel jelölni kell. Ezzel szemben az időszaki kiadvány több, címoldallal azonos minőségű, azaz főforrásnak minősülő forráshellyel
rendelkezik, tehát a sorrendben hátrább álló forráshelyek is címoldal értékűek.
Például:
Ha a könyv szerzőségi adata nem található a címoldalon, a rangsorban következő
forráshely a verzó, de az a szerzőségi adat szempontjából már megengedett forrásnak
minősül. Ezzel szemben egy címoldallal is rendelkező folyóirat leírásakor ha a szerzőségi adat csak a címlapverzón közölt szerkesztőségi közlésben található, a szerkesztőségi közlés (oldal) címoldal-helyettesítő funkciójából eredően a szerzőségi adat főforrásból származónak minősül.

A címoldal-helyettesítők sorrendje:
1. ha nincs címoldal, akkor a borító,3
2. lapfej,
3. szerkesztőségi oldal,
4. kolofon,
5. a borítófedél egyéb oldalai.
Ez más megközelítésben azt is jelenti, hogy az e helyekről leírt adatokat főforrásból
származónak kell tekinteni.
Itt is érvényes azonban az a szabály, hogy azt az adatot, amelyik az időszaki kiadványnak ugyanabban a részegységében több változatban és több forráshelyen is előfordul, mindig a sorrendben előbb álló forráson közölt formában és tartalommal kell leírni még akkor
is, ha a közölt adat ott csonka vagy kevesebb információtartalommal rendelkezik.
Figyelje meg a Magyar Könyvszemle példáján:

2
3

Szempontunkból, jellege miatt a többes és a páros címoldal is egyetlen címoldalnak minősül.
Ügyeljen a fogalom helyes használatára! (A borító az elülső borítófedél homlokoldala!)
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6. kép

A Magyar Könyvszemle forráshelyei

Az alcímet és a párhuzamos alcímet a borító és a szerkesztőségi oldal (amely jelen
esetben a verzón található) is közli, de nem azonos tartalommal. A szerkesztőségi oldal
pontosabban közli az alcímet és a párhuzamos alcímet, mint a borító.
Az alcím és a párhuzamos alcím szempontjából a szerkesztőségi oldal (esetünkben az
elülső borítófedél verzója) ugyanolyan főforrásnak minősül, mint a borítófedél homlokoldala, viszont a források rangsorában hátrább áll attól, ezért az alcím és a párhuzamos alcím
csak a borítóról írható le. A szerkesztőségi oldalon közölt adat alcím-változatnak minősül,
így a Megjegyzések adatcsoportba kerül.
Ugyanakkor a címoldal-helyettesítők ki is egészítik egymást, de csak abban az értelemben, hogy a sorrendben hátrább álló helyről adat csak akkor írható le, ha az azt közvetlenül
megelőző forráshelyen nem volt található.
Például: A Magyar Könyvszemle esetében az 1993. év 1. részegységének a neve:
szám. A részegység megnevezése csak abban a formában írható le, ahogyan a forrás
megnevezi. A borító egyáltalán nem közli a részegység megnevezését, csak az évfolyamot (109. évfolyam), évet (1993) és a részegység számát (1). Innen tehát a részegység megnevezése nem írható le, tovább kell keresni a sorrendben következő címoldalhelyettesítőn, a szerkesztőségi oldalon. Itt a részegység megnevezése rövidített alakban
(sz.) szerepel, ezért csak ez a forma írható le még akkor is, ha a gerinc teljes alakban
közli, mert a gerinc – bár a számozási adatok szempontjából főforrásnak minősül – sorrendben csak a címoldal-helyettesítők után vehető figyelembe.
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A címoldal-helyettesítők akkor is főforrásnak minősülő helyek maradnak, ha az időszaki kiadványnak van címoldala!
Míg a címoldal-helyettesítők sorrendjében bárhol állt is a forrás, a rajta közölt minden
adat főforrásból származónak minősült, addig az egyéb források sorrendje egyaránt jelenthet főforrást vagy megengedett forrást attól függően, hogy a leírandó adatelem melyik
adatcsoportba tartozik a szabvány előírásai szerint.

A leírás egyes adatai számára kijelölt források rangsora:
1. Címoldal, vagy címoldal-helyettesítők. A leírás valamennyi adata számára főforrás,
ezért nincs megengedett forrás funkciója.
2. Előcímlap, gerinc, élőfej, lapalji címszalag, ami nem minősül címoldal-helyettesítőnek, de
a) főforrás a számozás,
– a megjelenés,
– a fizikai jellemzők (terjedelem) és
– a sorozat adatcsoport számára.
b) megengedett forrás mindazon adatelem számára, amellyel kapcsolatban nem főforrásnak minősül.
3. Az időszaki kiadvány többi része (elő- és utószó, szöveg, tartalomjegyzék, mellékletek).
a) főforrás a megjegyzések és terjesztési adatok adatcsoportja számára.
b) megengedett forrás mindazon adatelem számára, amellyel kapcsolatban nem főforrásnak minősül.
4. Az időszaki kiadványon kívüli (külső) források.
a) főforrás a megjegyzések adatcsoportja számára
b) megengedett forrás a megjelenés és a terjesztési adatok számára.
c) tiltott forrás a cím- és szerzőségi adatok, valamint a számozás adatcsoport szempontjából.
A könyvhöz képest a leglényegesebb eltérés, hogy az alcím és a párhuzamos alcím leírása is megengedett szögletes zárójelben mindazokról a helyekről, amelyek nem minősülnek címoldalnak vagy címoldal-helyettesítőnek, de az időszaki kiadványnak részét alkotják.
Továbbra sem lehet azonban az 1. adatcsoport számára cím- és szerzőségi adatot, valamint a 3. adatcsoport számára számozási adatot külső forrásból venni. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok a megjegyzések adatcsoportban írhatók le.

2.4 ÖSSZEFOGLALÁS
Sajátosan alakulnak az időszaki kiadvány leírásának forráshelyei. Tekintettel arra, hogy
az esetek legnagyobb részében nincs címoldal, a címoldal-helyettesítők töltik be a címoldal
funkcióját. Figyelembevételüknek kötött sorrendje van, amit a bibliográfiai leírás elkészítésekor be kell tartani. Az adatcsoportok köre a könyvhöz képest bővül az időszaki kiadvány specialitásait leíró számozás adatcsoporttal.
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2.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mi a neve a két hétnél ritkábban megjelenő időszaki kiadványnak?
Mi a különbség a leírás alapja és a leírás tárgya között?
Mi a mindenkori legelső és legutolsó részegység fogalma?
Állítsa sorrendbe a címoldal-helyettesítőket!
Mi a jelentősége a címoldal-helyettesítők sorrendiségének?
A lapalji címszalag címoldal-helyettesítő?
A lapfej címoldal-helyettesítő?
Mi a különbség az élőfej és a lapfej között? Mindkettő címoldal-helyettesítő?
A folyóirat címlap-verzója a szerzőségi adatok szempontjából fő-, vagy megengedett forrásnak számít?
Lapalji címszalagról leírhat-e számozási adatot a harmadik adatcsoportban?
Milyen forrás az adat számára?
Leírhatja-e az első adatcsoportban a sorozat címét a gerincről? Milyen forrásnak számít?
Leírhatja-e alcímet az első adatcsoportban az előcímlap bármely oldaláról?
Milyen forrás?
Ha az ISSN-t külső forrásból írja le, a külső forrás fő-, vagy megengedett forrásnak számít?
Leírhat-e a harmadik adatcsoportban számozási adatot külső forrásból?
Mi a kísérő anyag fogalma?
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3. IDŐSZAKI KIADVÁNYOK CÍM- ÉS SZERZŐSÉGI ADATAI
3.1

CÉLKITŰZÉS

Az időszaki kiadványoknak több fajtája ismert. Ezek formailag igen jelentős mértékben
eltérhetnek egymástól, azonban vannak olyan adataik, amelyek formától függetlenül mindegyiknél azonosan értelmezhetők. Ezek közé tartoznak a cím- és szerzőségi adatok, amelyek közül ebben a leckében a címadatok értelmezésével és leírásának sajátosságaival fog
megismerkedni. Sok ponton ismerős lesz az anyag, mert a könyvek leírásakor is foglalkozott már a témával.

3.2 A LECKE TÉMAKÖREI
A leírás első adatcsoportja, a cím- és szerzőségi közlés
Az adatok forráshelyei
Az adatok írásmódja
A címadatok
A szerzőségi adat, mint a címadat része

3.3 A LEÍRÁS ELSŐ ADATCSOPORTJA, A CÍM- ÉS SZERZŐSÉGI KÖZLÉS
3.3.1

Az adatok forráshelyei

Főforrás: a címoldal és a címoldal-helyettesítők
Megengedett forrás: az időszaki kiadványon belüli részek, amelyek nem minősülnek
címoldalnak vagy címoldal-helyettesítőnek4.
Tiltott forrás: az időszaki kiadványon kívüli (külső) forrás.
3.3.2

Az adatok írásmódja

Nagy kezdőbetűvel kell írni
a) a cím és szerzőségi adatoknak azokat a szavait, amelyek a leírás nyelvének helyesírásai szabályai szerint nagybetűvel írandók,5
b) minden adatcsoport kezdő szavát,
c) a címek kezdő szavát az alcím és a párhuzamos alcím kivételével.
Kis kezdőbetűvel kell írni azonban a főcím első szavát, ha a leírásban az adatelhagyás
jele előzi meg. Ez a szabály azzal a megszorítással érvényes, hogy az illető nyelv helyesírási szabályait ebben az esetben is figyelembe kell venni!
Napilapok, folyóiratok többelemű címeiben (például Élet és Tudomány) a címoldal
vagy a címoldal-helyettesítők a kötőszó kivételével nagybetűs írásmódot alkalmaznak. A
magyar helyesírás szabályzata külön kitér e címek könyvtárügy területén történő alkalma4

Az időszaki kiadványok szabványa csak a főforrást nevesíti, megengedett és tiltott forrásról nem beszél. Azzal azonban, hogy a címoldalon és a címoldal-helyettesítőkön kívüli, de az időszaki kiadványban megtalálható helyről leírt adatokat szögletes zárójelben közölhetőknek minősíti, a külső forrásból származókat pedig a
megjegyzések adatcsoportban engedi leírni, ezzel e forrásokat kimondatlanul is megengedettnek, illetve tiltottnak minősíti.
5
Például a német nyelv helyesírási szabályai szerint minden főnevet nagybetűvel kell írni.
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zására, amikor a MSZ 3424/2-es szabvány előírásaira való hivatkozással megengedi a cím
második és többedik elemének kisbetűs írásmódját.
3.3.3

A címadatok

A főcím
A főcím kiválasztása azonos nyelvű, teljes címek közlése esetén
A különböző funkciójú címadatok felismerése rendkívül fontos a dokumentum azonosítása szempontjából. Minden címnek vannak tartalmi és formai jegyei, amelyek együttesen
segítenek az értelmezésben.
A főcím többnyire a dokumentum tartalmára utaló szó, mondat vagy kifejezés, gyakran
csupán orientáló szerepe van.
Időszaki kiadványok – főleg a hírlapok és folyóiratok – eltérő tipográfiai megformálással több címjellegű adatot is tartalmazhatnak. Ezek az adatok látszólag összetartoznak,
mégis szükség van elemzésükre, hogy ez az összetartozás biztonsággal megállapítható
vagy elvethető legyen. Az elemzésben segítségünkre van a főcím fogalmának formai értelmezése, amelynek alapján a főcím a többféle címadat közül kiválasztható.
A főcím fogalmának formai értelmezése:
A főcím az időszaki kiadvány azonos nyelvű címei közül a címoldalon vagy a címoldal-helyettesítőn tipográfiailag egyértelműen kiemelt vagy ilyen meg-különböztetés
hiányában az elsőként közölt cím.
A főcím lehet egyszerű vagy összetett cím.
Ahhoz, hogy egy címadat főcímnek minősüljön, több feltételnek is meg kell felelnie:
a) a címoldalon vagy a címoldal-helyettesítők valamelyikén kell elhelyezkednie,
b) tipográfiailag kiemeltnek kell lennie vagy ha ez a feltétel nem áll fenn, akkor
c) a sorrendben elsőként közölt cím minősül főcímnek.
A főcímet szó szerint és betűhíven kell leírni, úgy, ahogy a főforrásban szerepel.
Ez azt is jelenti, hogy
– A főcímben előforduló számjegyeket és a számneveket az időszaki kiadvány
írásmódjától függően arab vagy római számmal, illetve számnévvel kell leírni:
Például:
2 kerék kurír
III. sz. Belgyógyászati Klinika közleményei
Hetvenhét
–
/
!?
– “ ”

A főcímben közölt írásjelek közül változatlan formában tükrözni kell:
a dőlt vonalat szóközök nélkül
a főcímet záró vagy tagoló felkiáltójelet és kérdőjelet
a főcímet tagoló gondolatjelet és kötőjelet
idézőjelet annak tükrözésére, hogy a főcím vagy a főcím része az idősza23
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, ; :
.
( )
…

ki kiadványban idézőjelben szerepel
a főcímet tagoló vesszőt, pontosvesszőt, kettőspontot
rövidítések vagy sorszámnevek után álló pontot
a főcímben levő kerek zárójelet
a főcímet megelőző három pontot. (Nem azonos a szövegelhagyás jelével!)

A főcímben helytelenül közölt írásjeleket a leírásban el kell hagyni, viszont ha szükséges, a főcímet vesszővel tagolni lehet.
Például:

7. kép
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A leírásban:
Könyv, könyvtár, könyvtáros
Az időszaki kiadványok leírásának szabványa csak akkor tiltja a főcímben előforduló
írásjel tükrözését, ha az egybeesik a leírásnak az adott helyen használt egyezményes jelével. Mivel a főcímhez nem tartozik egyezményes jel és a párhuzamos cím a főcím megismétlésének számít, gyakorlatilag csak az egyenlőségjel tükrözését tiltja az írásjelet is tartalmazó főcím leírásakor. A főcímben szereplő szögletes zárójelet – tekintettel arra, hogy a
forráshely típusát jelöli és a főcímnek nincs megengedett forrása – a főcím leírásakor el
kell hagyni vagy kerek zárójellel helyettesíteni kell. A könyvek szabványa ezzel szemben
tiltja mindazoknak a főcímben előforduló írásjeleknek a tükrözését, amelyek a leírásban bárhol
előforduló bármilyen adatelem típusjelölő egyezményes jelével vagy az adatcsoportokat elválasztó jellel egybeesnek.
A főcímben tévesen közölt adatokat is a forrás közléséhez híven kell leírni, de a hibás
közlésre figyelmeztetni kell:
1. téves adat esetén az adat leírása után szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel és az
utána írt helyes adattal: [! Xxxxxxxxx]
2. sajtóhiba esetén több lehetőség közül választhat6:
a) a hibás adat leírása után szögletes zárójelbe tett „sic” kifejezéssel. (Jelentése:
„így”). A jelölési forma tehát: [sic],
b) szögletes zárójelbe tett felkiáltójellel [!], vagy
c) a téves adatok helyesbítésével azonos módon: [! Xxxxx].
Az adott kor helyesírási sajátosságai nem minősülnek sajtóhibának!
A főcím jelentős és tartós megváltozása esetén új bibliográfiai leírást kell készíteni.
A főcím leírásának „betűhív” követelménye tehát a főcím forráshelyen közölt betűinek
és jeleinek hű tükrözését jelenti, de nem jelenti a tipográfiai megformálás követését is!
(Ha ezt is beleértenénk a betűhív fogalmába, akkor a betűtípusokat, betűnagyságokat
is követnünk kellene, ami könnyen belátható, hogy képtelenség.) Egyszerűbben szólva
a kis- és nagybetűs írásmód nem tartozik a „betűhív” fogalmába, arra külön szabály
érvényes.
Az a szabály, hogy a főcím az időszaki kiadvány azonos nyelvű címei közül a tipográfiailag kiemelt vagy az elsőként közölt cím, egyúttal azt is feltételezi, hogy a dokumentumnak több különböző, de ugyanazon a nyelven közölt címadata van. Ezek közül kell kiválasztani a főcímet.

6

Választási lehetőség esetén a házi katalogizálási szabályzatban rögzíteni kell, hogy könyvtárának gyakorlatában melyik módot választja!
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Például:

8. kép

Azonos nyelvű adatok a borítón

Címadatok a leírásban:
Teaching and education : an international journal of research and studies
A választás egyszerűnek tűnik, hiszen a többnyelvű címekkel ellentétben itt közömbös
a dokumentum szövegének a nyelve. Választani ezért formai szempontok alapján lehet,
miszerint az azonos nyelvű, de többféle minőségű címadatok közül a tipográfiailag kiemelt, ilyen megkülönböztetés hiányában a sorrendben elsőként közölt cím minősül főcímnek. A főcím kiválasztása után megmaradt címadatokat tovább kell minősíteni, miszerint azok alcímek vagy címváltozatok lesznek.
A főcím kiválasztása a cím betűszó és teljes formájának közlése esetén
Ha az időszaki kiadvány a címet betűszó és teljes alakban is közli, a főcím kiválasztását
meghatározza, hogy a kétféle címalak ugyanazon vagy különböző forráshelyeken találhatóe.
Például:
A példában a főcím teljes (Tudományos és műszaki tájékoztatás) és betűszó (tmt)
formája ugyanazon a forráshelyen, a borítón található. Ebben az esetben a teljes alak
minősül főcímnek akkor is, ha a betűszó a tipográfiailag kiemelt. (Ügyeljen arra, hogy
a leírásban a főcímet akkor is nagybetűvel kell írni, ha a forrásban a kisbetűs írásmódot
alkalmazták!) A betűszó, mivel a főcímmel azonos forráshelyen közlik, tipográfiai
címváltozatnak minősül, ami a Megjegyzések adatcsoportban írható le.
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9. kép

A főcím betűszó és teljes alakja ugyanazon a forráshelyen

Az 1. adatcsoport szerkezete:
Tudományos és műszaki tájékoztatás / Országos Műszaki Információs Központ és
Könyvtár
A 7. adatcsoportban: . – Tipográfiai cvált.: Tmt
Ha az elsődleges főforrás a főcímet csak betűszó, a sorrendben hátrább álló főforrások
valamelyike vagy a megengedett forrás teljes alakban tartalmazza, az elsődleges forráshelyen közölt betűszó forma minősül főcímnek. A teljes alak alcím vagy szerzőségi adat lesz,
a közlés megfogalmazásától függően.
A főcím kiválasztása több címoldalon közölt, különböző nyelvű címek
közül
Többnyelű kiadványok vagy tudományos folyóiratok általában könyvészeti adataikat is
több nyelven közlik. Ugyanannak az adatnak több nyelven vagy más írásrendszerben történő megismétlése párhuzamos adatnak minősül. Párhuzamos adata lehet a főcímnek (párhuzamos cím), az alcímnek (párhuzamos alcím), a szerzőségi adatoknak (párhuzamos szerzőségi adatok), a számozásnak (párhuzamos számozás), a megjelenési adatoknak és így
tovább.
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A párhuzamos adatokkal rendelkező kiadvány leírásakor a főcím kiválasztásának meghatározó jelentősége van, mert maga után vonja azt is, hogy a főcím nyelvétől eltérő nyelvű adatok a leírás további részeiben is párhuzamos adatoknak minősülnek.
A főcím kiválasztásakor mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy az időszaki kiadványnak
hány címoldala vagy hány lapfeje van.
Első teendő a kiadvány szövegének megvizsgálása és annak megállapítása, hogy a szöveg egy- vagy többnyelvű-e.
Többnyelvű szöveg esetén további megállapításokra van szükség a főcím helyes kiválasztásának érdekében:
a) Valamely nyelv túlsúlyban van:
a túlsúlyban levő nyelvvel megegyező nyelvű cím a főcím.
b) A nyelvek azonos arányban fordulnak elő a szövegben vagy a címadatok között
nincs a szöveg nyelvének megfelelő nyelvű cím (a nyelv alapján nem dönthető
el a főcím):
automatikusan a jobboldali címoldalon közölt címek közül a tipográfiailag kiemelt vagy sorrendben az elsőként közölt cím lesz a főcím, az ettől eltérő nyelvű cím pedig a párhuzamos cím. (Ha az időszaki kiadványnak nincs címoldala,
a szabály értelemszerűen a címoldal-helyettesítőkre vonatkozik.)
A főcím kiválasztása egy címoldalon közölt, különböző nyelvű címek közül
Az eljárás azonos az előbbivel, vagyis először a szöveg nyelvét kell megállapítani és ha
a szövegben
a) valamely nyelv túlsúlyban van, a túlsúlyban levő nyelvvel megegyező nyelvű
cím lesz a főcím
b) a nyelvek azonos arányban fordulnak elő vagy a címadatok között nincs a szöveg nyelvének megfelelő nyelvű cím (a nyelv alapján nem dönthető el a főcím),
a tipográfiailag kiemelt vagy sorrendben az elsőként közölt cím lesz a főcím, az
ettől eltérő nyelvű cím pedig a párhuzamos cím. (Ha az időszaki kiadványnak
nincs címoldala, a szabály értelemszerűen a címoldal-helyettesítőkre vonatkozik.)

Az alcím
Az időszaki kiadványok alcímfogalma kevésbé differenciált, mint a könyveké. Könyvek esetében a műfajra és a kiadás indítékaira vonatkozó közlések egyéb címadatnak, míg
időszaki kiadványok esetében alcímnek minősülnek. Ez nemcsak egyszerűen megfogalmazásbeli különbséget jelent, mert könyvek leírásakor az egyéb címadatnak minősített adat
megengedett forrásból is leírható, míg az alcímnek nincs megengedett forrása.
Időszaki kiadványok alcímfogalma viszont magába foglalja mind a kiadvány tartalmára, jellegére, műfajára, kiadásának indítékaira vonatkozó közléseket, mind a főcímet magyarázó, kiegészítő, módosító adatokat. Ezért időszaki kiadvánnyal kapcsolatban nem
használatos az egyéb címadat fogalma.
Az alcím felismerése nagyon fontos az időszaki kiadvány leírásakor, mert igen gyakran
a közreadó testület megnevezését is magába foglalja (de ettől a közlés még nem lesz szerzőségi adat!!!), vagy mint előcím megelőzi a főcímet.
28
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Példák alcím-változatokra:
a) Tartalmazza a közreadó testület nevét és a kiadvány jellegének megnevezését.
Ez utóbbi közlése miatt minősül alcímnek:
Magyar Onkológusok Társaságának folyóirata
A „folyóirata” szó közlése nélkül szerzőségi adat lenne. Gondolatban a saját maga
számára, mintegy magyarázatként, a döntés megkönnyítése érdekében kiegészítheti így:
közreadja a Magyar Onkológusok Társasága. Leírni viszont csak a forrás közléséhez hűen
szabad !!!
a Gépipari Tudományos Egyesület műszaki folyóirata.
A leírás további részében ügyelni kell arra, hogy a címadatok valamelyikében előforduló szerzőségi adatokat a szerzőségi közlésben megismételni nem szabad!
b) A folyóirat tartalmára vonatkozó közlés, amelyik pontosítja a főcímet:
epidemiológia, kísérleti és klinikai kutatás, megelőzés és gondozás, továbbképzés (A
Magyar onkológia alcíme)
közéleti napilap
szabadelvű kéthetilap
c) Kiegészíti a főcímet:
megjelenik Győr-Sopron, Vas és Veszprém megyékben
Az alcím főforrása a címoldal és a címoldal-helyettesítők, de leírható alcímjellegű
közlés a folyóirat más részeiről is, amelyek viszont megengedett forrásnak minősülnek. Ügyeljen arra, hogy ne tévessze össze az ágazati címet az alcímmel!
Ennek legegyszerűbb módja, hogy mielőtt leír egy adatot, ellenőrzi, hogy
a) ráillik-e a leírni kívánt adat fogalom-meghatározása vagy sem,
b) mit mond az adat elhelyezése a forráshelyen,
c) mit mond a tipográfiai megformálás?
Előcím, alcím vagy a főcím része?
A főcím formai meghatározásának szabálya (a tipográfiai kiemeltség) nem jelenti azt,
hogy ha az időszaki kiadványnak egyetlen, de több szóból álló címe van és egyes szavak
tipográfiailag kiemeltek, ezek a szavak minősülnének főcímnek. Ehhez a tipográfiailag
nem kiemelt szavak minősítésére is szükség van, mert előfordulhat, hogy azok előcímnek
minősítése esetén valóban a tipográfiailag kiemelt címrész lesz a főcím.
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Vezessük végig a címadatok minősítését a következő példákon:

10. kép

Címadatok minősítése

Mi ennek a hírlapnak a címe? „Bazár” vagy „Magyar bazár”? és az „Álmos”? Megtévesztő lehet, hogy a „bazár” szó tipográfiailag kiemelt. Ezért minden olyan esetben, amikor nem egyértelmű a leírandó adatelem típusa, értelmezni kell azt az adatelem fogalmával.
Az biztos, hogy a „bazár” szóra ráillik a főcím fogalom-meghatározása, mert tipográfiailag kiemelt. Kérdéses viszont a „magyar” szó minősítése az eltérő tipográfiai megformálás
miatt. Két lehetőség van, amit a fogalom értelmezésekor vagy elvet, vagy megerősít:
a) Előcímnek minősíti. Indoka: a „bazár” szót minősítette főcímnek, az előcím pedig
olyan alcím, ami megelőzi a főcímet. Az elemzésben nem szabad ennél a pontnál
megállni, mert még nem meggyőző az érvelés. Ahhoz annak átgondolása is szükséges, hogy az alcím fogalma ráillik-e a „magyar” szóra. Az alcím a kiadvány tartalmára, jellegére, műfajára vagy kiadásának indítékaira vonatkozik.
– Kifejezi a kiadvány tartalmát a „magyar” szó? – nem
– Kifejezi a kiadvány jellegét (jellemző vonásainak összességét) a „magyar”
szó? – nem
– Kifejezi a kiadvány műfaját a „magyar” szó? – nem
– Választ ad a kiadás indítékaira a „magyar” szó? – nem
Ezzel az elemzéssel kizárta a lehetőségek közül a „magyar”szó alcímnek minősítését és
ezzel együtt előcím mivoltát is.
b) Marad a másik lehetőség: a „magyar” szó része a főcímnek.
És az „Álmos”? Nem alkot egy nyelvtani szerkezetet a „Magyar bazár” címmel, ezért
nem lehet a főcím része. Akkor viszont micsoda? Időnként nagyon nehéz az értelmezés,
ilyenkor – mint ebben az esetben is – ajánlatos külső segédeszközöket igénybe venni. Vessen
egy pillantást a térképre!
A térkép információi szerint a Magyar Bazár hirdetőlapcsalád alcímeivel fejezi ki azt a
régiót, ahol terjesztik. Esetünkben ez az alcím az „Álmos”.
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11. kép

Címváltozatok régiók szerint

A másik példában szereplő folyóiratnak több címe van:

12. kép

Címadatok értelmezése

1.: főcím a tipográfiai megformálás alapján (Babel),
2.: alcím több nyelven, ami magyarázza, pontosítja a főcím jelentését:
– revue internationale de la traduction
– international journal of translation
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A címeket tehát minősíteni, értelmezni kell. (A „cím” többféle címadat összefoglaló,
közkeletű, de nem hivatalos neve.) A példában szereplő főcím és kétnyelvű alcím összesen
három, de különböző minőségű cím. E három közül választható ki a formai jegyek alapján
a főcím (Babel).

A szerzőségi adat, mint a címadat része
Ha a szerzőségi adat bármely címmel egy nyelvtani szerkezetet alkot, a szerzőségi adatot annak a címnek a részeként kell leírni és szerzőségi adatként nem szabad megismételni.
Ha viszont a szerzőségi adat (például a közreadó testület neve) a címadatok valamelyikében betűszó formában szerepel és az időszaki kiadvány más részében megtalálható a
testület nevének teljes alakja is, a betűszó formát a cím részeként, a teljes névalakot pedig
a szerzőségi adatok között fel kell tüntetni.
OTP-hírek / Országos Takarékpénztár
3.3.4

Időszaki kiadványok szerzőségi adatai

A folyóirat tipikusan olyan dokumentum, amelyik több szerző műveinek sokaságát foglalja egy közös cím alá. Ugyanakkor a folyóirat maga is egy mű, aminek a szellemiségét az
önálló szerzői művek (cikkek) összessége határozza meg. Ezért ha magának az időszaki
kiadványnak a szerzőségi adatáról beszélünk, az alatt mindig olyan szerzőségi funkcióban
levő személyt kell érteni, aki magának az egész kiadványnak a tartalmáért, szellemiségéért
felelős, aki a készülő részegység munkálatainak szellemi irányítója. Ez többnyire a több
fokozatba sorolható szerkesztői funkció, de az időszaki kiadványt közreadó testület is éppoly felelősséggel tartozik a neve alatt megjelentetett kiadvány tartalmáért, mint annak
szerkesztője.
A folyóiratokban megjelenő cikkek szerzői csak saját írásműveik tartalmáért felelősek,
önmagukban nem határozzák meg a folyóirat tartalmát. Hogy a szerző írásműve beleillik-e
a folyóirat tartalmába, a mondanivaló által sugallt szellemiség megfelel-e a folyóirat által
képviselt irányvonalnak, azt a szerkesztő dönti el, az ő felelőssége a cikk közlésre történő
elfogadása. A szerző és a szerkesztő közös munkájának eredménye a kész folyóiratszám. A
szerkesztő is egyfajta bírálója a kéziratnak, észrevételeit egyeztetnie kell a szerzővel. Szerkesztés után pedig a szerző hozzájárulását kérni az esetleges változtatásokhoz.
A folyóirat egészét tekintve a leggyakrabban előforduló szerzőségi funkciók:
– a szerkesztőbizottság elnöke
– főszerkesztő
– szerkesztő
– a szerkesztőbizottság tagjai
– közreadó
Egy-egy folyóiratszám összeállításában szerepet játszanak ugyan, de a leírásban nem
kell szerepeltetni:
– főszerkesztő helyettese
– segédszerkesztő
– olvasószerkesztő (a szerző által közlésre szánt írások olvasója, első bírálója)
32

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS III.
–
–
–

tervezőszerkesztő
képszerkesztő
rovatvezetők

A szerzőségi adatok főforrása a címoldal és a címoldal-helyettesítők.
Megengedett forrás: az időszaki kiadvány főforráson kívüli többi része.
Tiltott forrás az időszaki kiadványon kívüli (külső) forrás. Külső forrásból származó szerzőségi adat a Megjegyzések adatcsoportban írható le.
Az első szerzőségi adat előtt álló egyezményes jel a dőlt vonal.
A további szerzőségi adatok előtt álló egyezményes jel attól függ, hogy a leírandó adat
funkciója megegyezik-e az előtte leírttal vagy különbözik attól. Azonos szerzőségi funkcióban szereplő második és minden további nevet vessző, eltérő funkcióban szereplőt pontosvessző előzi meg.
Például:
/ közread. a Franklin Társulat, MTT

; szerk. Tóth Tihamér

több testületi szerző azonos szerzőségi funkcióban

az előzőhöz képest eltérő szerzőségi
funkció

Időszaki kiadvány szerzőségi adatai között egyaránt szerepelhet testület (közreadó) és
személy (például szerkesztő). Mivel a folyóirat a közreadó testületé, annak szándékait,
szellemiségét hivatott tükrözni, a szerkesztő pedig a tulajdonos akaratának végrehajtója,
annak megvalósulásban tevőlegesen résztvevő személy, a szerzőségi adatok között az első
helyen a testületre vonatkozó adatokat kell leírni.
3.3.5

A szerzőségi adat leírásának módja, a szerzőségi adat részei

A szerzőségi adatokat szó szerint és betűhíven, a forrás közléséhez hűen kell leírni. Ezáltal tudja a leírás tükrözni a dokumentum könyvészeti (bibliográfiai) adatait, és minden
kétséget kizáróan azonosítani a dokumentumot. A felhasználó ugyanazt a könyvészeti
adatmegjelenítést fogja keresni a dokumentumon, amit katalógusban, vagy bibliográfiában
történt keresésének eredményeként a dokumentum bibliográfiai leírásában lát.
Két tipikus szerzőségi adat:
a) A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából szerkeszti Szily Kálmán főtitkár

13. kép

A szerzőségi adat részei
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b) Kiadja a Kossuth Lajos Tudományegyetem

14. kép

A szerzőségi adat részei

A szerzőségi közlés név és szövegkörnyezet része nem azonos súllyal vehető figyelembe a leíráskor. A név – legyen az személynév, vagy testületi név – hangsúlyosabb, mint a
név szövegkörnyezete, ezért a nevet mindenképp le kell írni. Kérdéses a szövegkörnyezet
leírása. Ennek eldöntésekor arra célszerű figyelni, hogy a szövegkörnyezet egyaránt tartalmazhat lényeges, és lényegtelen elemeket. A szerzőségi funkció megnevezése (a példában: „szerkeszti”, illetve „kiadja”) lényegesebb elem, mint a foglalkozás vagy a működési
hely megnevezése, amit a leírásból el kell hagyni, és a szövegelhagyás jelével, a három
ponttal jelölni kell.
A fenti két példa a leírásban, amennyiben első szerzőségi adat:
/ … szerk. Szily Kálmán …
/ kiad. A Kossuth Lajos Tudományegyetem
A szerzőségi adat leírásának „szó szerint és betűhíven” követelménye ugyanazt jelenti,
mint a címadatok tárgyalásakor leírtak. Tehát a szerzőségi közlés nem fogalmazható
át, nem stilizálható, a szórend nem cserélhető fel, viszont a funkciómegnevezéseket
szabványosan rövidített formában7 lehet közölni! Nemzetközi adatcsere céljára készülő leírásokban azonban – ha a forrás nem úgy közli – nem lehet rövidíteni. A „betűhív”
követelménye nem jelenti a tipográfiai sajátosságok követését, vagyis a kis- és nagybetűs írásmód tekintetében az adat nyelvének helyesírási szabályai az irányadók.
Ha a forrás szerzőségi közlésében a közreműködés milyensége nem egyértelmű, a
szerzőségi funkció megnevezésének betoldása szabványosan rövidített alakban külső
forrásból
testület esetében tilos,
személy esetében megengedett.
A szerzőségi funkció megnevezése külső forrásból csak az adat nyelvén toldható be!
7

A rövidítéseket az MSZ ISO 832 Információ és dokumentáció. Bibliográfiai leírás és hivatkozás. Bibliográfiai
kifejezések rövidítésének szabályai szerint kell közölni.
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Például:
A forrásban:
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG – COMITÉ DE RÉDACTION
KÓKAY GYÖRGY

(felelős szerkesztő)
BORSA GEDEON
FÜLÖP GÉZA
KULCSÁR PÉTER

A leírásban:
/ szerk.biz. Kókay György fel. szerk. ; [a szerk.biz. tagjai] Borsa Gedeon [et al.]
A szerzőségi adatok csak szó szerint és betűhíven írhatók le, tehát a szórend sem cserélhető fel! (Kókay György fel. szerk. és nem fordítva!) Csak a címben előforduló kerek
zárójel tükrözhető, ezért ha az a szerzőségi adatokban fordul elő, el kell hagyni.
A szerzőségi funkció többnyelvű megnevezését lásd később.
3.3.6

Több adat azonos szerzőségi funkcióban

Az időszaki kiadványok leírásának szabványa – eltérően a könyvekétől – nem tiltja (tehát megengedi) bármennyi, azonos szerzőségi funkciót betöltő személy, vagy testület nevének a leírását az első adatcsoportban. Az azonos szerzőségi funkciót betöltő második és
minden további személy vagy testület nevének egyezményes jele a vessző, ha összetartozásukat nem jelöli kötőszó vagy nem alkotnak egy nyelvtani szerkezetet.
A gyakorlatban azonban a tipográfiailag kiemelt vagy sorrendben elsőként közölt nevet
írják le. A le nem írt nevet az adatelhagyás jelével jelölni kell:
– személynév esetén a szögletes zárójelpárba tett [et al.]8,
– testületi név esetén [etc.]9 kifejezéssel.
3.3.7

Párhuzamos cím- és szerzőségi adatok

A forrásnak mindazok az adatai, amelyek cím- és szerzőségi adatot ismételnek meg más
nyelven vagy más írásrendszerben, párhuzamos adatnak minősülnek. Párhuzamos címnek
a főcím más nyelven vagy más írásrendszerben történő megismétlése minősül. Ugyanígy
párhuzamos alcím az alcím megismétlése más nyelven vagy írásrendszerben, párhuzamos
szerzőségi adat pedig a szerzőségi adat megismétlése ugyanezen alapelv szerint. Elvileg a
leírás bármelyik adatelemének lehet párhuzamos párja.
A párhuzamos adat egyezményes jele közvetlen párhuzamosság esetén az egyenlőségjel, közvetett párhuzamosság esetén pedig az adatelem számára előírt alapjel.

8
9

et alii = és a többiek
et cetera = stb.
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A párhuzamos adatokat az alapadatra meghatározott előírások szerint kell leírni mind a
forráshelyek, mind az adatok írásmódját illetően. (Például a párhuzamos címet nagybetűvel
kell kezdeni, mert alapadata, a főcím is nagybetűvel írandó).
Példák az 1. adatcsoport szerkezetére:
– Minden adatelemnek van párhuzamos megfelelője. A leírásban követendő
alapelv, hogy az azonos nyelvű adatok egymás mellé kerüljenek:
Főcím : alcím / első szerzőségi adat ; második szerzőségi adat = Párhuzamos cím :
párhuzamos alcím / párhuzamos első szerzőségi adat ; párhuzamos második szerzőségi
adat
–

Több párhuzamos cím, az alcím és a szerzőségi adatok csak egy nyelven:

Főcím = Párhuzamos cím : alcím / 1. szerzőségi adat ; 2. szerzőségi adat

15. kép

16. kép
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A leírásban a főcím második szava (közlemények) kis betű, mert a magyar helyesírás
szabályai a könyvtári gyakorlat számára megengedik az MSZ 3424/2-es szabvány rendelkezéseinek betartását a címek helyesírását illetően.
A párhuzamos címek nagybetűvel kezdődnek, mert leírásukra ugyanazok a szabályok
vonatkoznak, mint a főcím leírására.
A Mitteilungen szó nagybetű, mert a német helyesírás szabályai szerint a főneveket
nagybetűvel kell írni.
A közreadó testület neve (Magyar Földrajzi Társaság = Societas Geographica Hungarica) nem írható le, mert az alcím tartalmazza a nevet.
További példák az 1. adatcsoport szerkezetére:
− Egynyelvű főcím, többnyelvű és több alcím, a személy neve a főforrásban egy
nyelven, funkciójának megnevezése több nyelven, többnyelvű testületi név. A folyóirat cikkei váltakozva angol és francia nyelven.
Főcím : első alcím / első alcím nyelvével megegyező nyelvű szerzőségi adat = párhuzamos alcím / párhuzamos szerzőségi adat : második alcím / második alcím nyelvével
megegyező nyelvű szerzőségi adat = párhuzamos alcím / párhuzamos szerzőségi adat ;
egynyelvű szerzőségi adat
A 17. ábrán látható folyóiratnak több címadata van, ezek közül a tipográfiailag kiemelt
lesz a főcím.
A főcímhez több alcím is tartozik. Az egyik alcímet francia és angol nyelven közli a borító és a szerkesztőségi oldal, a másik alcím csak a szerkesztőségi oldalon olvasható. Az
olyan alcímeket, amelyek között lényeges tartalmi eltérés nincs, nem kötelező közölni.
Ekkor viszont az a kérdés vetődik fel, hogy melyik alcímet írja le? A kérdést eldönti a
figyelembe vehető források rangsora, mert az adatot mindig a sorrendben előbb álló forráshelyről kell leírni még akkor is, ha ott az adat hiányos, csonka vagy kevesebbet mond.

17. kép

Párhuzamos adatok
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Példánkban tehát azt kell eldönteni, hogy a szerkesztőségi oldalon közölt második
alcím (revue trimestrielle, consacrée aux informations, aux progres et aux recherches
dans le domaine dela traduction et de l’ interprétation, illetve angol nyelvű párhuzamos adata) tartalmilag megfelel-e a borítón közölt alcímnek (revue internationale de
la traduction). Ha igen, a források sorrendjében előbb álló forráshelyről, azaz a borítóról írható le. A szerkesztőségi oldalon közölt alcím, mint alcímváltozat a megjegyzésekben leírható.
A példában a forrás a szerzőségi funkciót több nyelven, a személy nevét pedig egy
nyelven közli. Ebben az esetben a szerzőségi funkció megnevezését csak a főcím
nyelvével és írásrendszerével megegyező nyelven kell leírni. Ennek hiányában a
szokásos választási lehetőség: a tipográfiailag kiemelt vagy sorrendben elsőként közölt alak. Mivel példánkban a főcím nyelve nem állapítható meg egyértelműen, a
szerzőségi funkció megnevezése pedig mindkét nyelven kiemelt, marad a harmadik
lehetőség, a sorrendben elsőként közölt, francia nyelvű szerzőségi funkció leírása.
Arra nem ad választ az időszaki kiadványok leírásának szabványa, hogy mit kell
tenni azzal a szerzőségi adattal, amelyiket csak egy nyelven közli a forrás.
A könyvek leírásának szabványa és a hasonló esetű címek leírásának szabálya alapján
az a szerzőségi adat, amelyiknek nincs párhuzamos megfelelője, az első adatcsoportban utolsóként leírt szerzőségi adat után írható le. Arra viszont ügyelni kell, hogy azok
a többnyelvű szerzőségi adatok, amelyeknek van megfelelő nyelvű címadatuk, a megfelelő nyelvű cím után kerüljenek leírásra!

18. kép
3.3.8

Az 1. adatcsoport leírása

A cím- és szerzőségi adat megváltozása

A főcím megváltozása
Minden dokumentum leglényegesebb azonosító eleme a főcíme. Ezért ha az időszaki kiadvány valamely részegységén a főcím tartósan megváltozik, azt úgy kell
tekinteni, mintha a változástól kezdve új időszaki kiadvány indult volna útjára. A
megváltozott című kiadványról ezért új leírást kell készíteni. A bibliográfiai kapcsolatot mind a régi, mind az új leírásban fel kell tüntetni.
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Az alcím megváltozása
Mivel alcímhez nem kerül tétel a katalógusba, ha az alcím a részegységek valamelyikén
megváltozik, nem vonja maga után új leírás készítésének kötelezettségét. Azt az alcímet
kell a leírásban feltüntetni, amelyik a leírás alapjául szolgáló részegységen olvasható. A
megváltozott alcím megjegyzésként adható meg.

A szerzőségi adat megváltozása
Ha a kiadvány valamely szerzőségi adata változott meg, új leírás készítésének kötelezettségét a megváltozott szerzőségi funkció minősége, és a főcím összefüggése együttesen
határozza meg. A szerzőségi adat változása önmagában nem vonja maga után új leírás készítését. Ha azonban a kiadványnak általános jelentésű főcíme van (például: Tanulmányok), és mellette a közreadó testület neve változik meg jelentős mértékben, új leírást kell
készíteni. Jelentős mértékű változásnak azt kell tekinteni, ha megváltozik
− a testület székhelye (akkor is, ha csak a székhely neve változik meg, ideértve az államigazgatási testületek működési területét is),
− az alárendelt testület főtestülete vagy annak a neve,
− az alárendelt testület neve,
− az alárendelt testület főtestülethez való tartozása, illetve a főtestület hierarchiájában betöltött helye.
Nem minősül névváltozásnak:
a név elemei közül a névelőnek, az elöljárónak, a kötőszónak, illetve a névelemek toldalékainak a megváltozása,
a név helyesírásának a megváltozása.

3.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A bibliográfiai forrás legjellemzőbb adata a címe és a szerző neve. A szerzőség időszaki kiadványok esetén sajátosan alakul: többnyire valamilyen szerkesztői funkciót jelent.
Értelmezése viszont ugyanaz, mint a könyvnél: a szerző felel a mű szellemi tartalmáért. Ez
egy időszaki kiadványnál azt jelenti, hogy a kiadvány szellemi tartalmát az határozza meg,
hogy a szerkesztő milyen tartalmakat szerkeszt egy részegységbe, így a részegységek öszszessége maga a mű. Ezen kívül más szerzőségi adatai is vannak, ezek a közreműködők. A
cím- és szerzőségi adatokat az első adatcsoportban kell leírni, az adatok funkcióját, szerepét az adatelemet megelőző egyezményes jellel lehet kifejezni.

3.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Ha a közreadó testület neve betűszó formában része a főcímnek, leírható-e teljes alakban szerzőségi adatként az első adatcsoportban?
2. A szerzőségi adatok között a főszerkesztő vagy a közreadó testület nevét írja-e
le először?
3. Az olvasószerkesztőt leírja-e szerzőségi adatként?
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4. Mit jelent az a szabály, hogy a szerzőségi adatokat szó szerint és betűhíven, a
forrás közléséhez hűen kell leírni?
5. Mit jelent a szerzőség fogalma egy folyóirat egészével kapcsolatban?
6. Mi a főcím fogalma?
7. Melyek a főcím kiválasztásának szabályai?
8. Mit jelent az a szabály, hogy a főcímet betűhíven kell leírni?
9. Mit nem jelent az a szabály, hogy a főcímet betűhíven kell leírni?
10. Hogyan írja le a főcímben előforduló számneveket és számjegyeket?
11. Tagolhatja-e a leírásban a főcímet olyan írásjelekkel, amelyek nem szerepelnek a forrásban?
12. Ha a forrás ugyanazon a helyen a főcímet teljes alakban és betűszó formában
is közli, melyik alakot írja le főcímként? A másik cím milyen adatként és melyik adatcsoportban írható le?
13. Ha a forrás a főcímet teljes alakban és betűszó formában más-más forráshelyen
közli, hogyan választja ki a főcímet? A másik cím milyen adatként és melyik
adatcsoportban írható le?
14. Mi az alcím fogalma?
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4. FOLYÓIRAT JELLEGŰ IDŐSZAKI KIADVÁNYOK KIADÁSI ÉS
SZÁMOZÁSI ADATAI

4.1 CÉLKITŰZÉS
Az időszaki kiadványok azonosításának nagyon fontos információit, a kiadási és a számozási adatokat tárgyalja ez a lecke. A különböző időszaki kiadványtípusok számozási
adataik összetételében jelentős mértékben eltérnek egymástól, ezért ez a lecke a folyóirat
jellegű időszaki kiadványok számozási sajátosságaival foglalkozik.

4.2 A LECKE TÉMAKÖREI
A leírás második adatcsoportja, a kiadás
A leírás harmadik adatcsoportja, a számozás
Az adatok forráshelyei
A leírás nyelve, az adatok írásmódja
Az adatcsoport adatelemei
A párhuzamos számozás
Az új folyam
A próbaszám
A számozás adatcsoport összefoglaló szintű nyitott leírása
A számozás adatcsoport összefoglaló szintű lezárt leírása

4.3 A LEÍRÁS MÁSODIK ADATCSOPORTJA, A KIADÁS
4.3.1

Az adatok forráshelyei

Főforrás: a címoldal és a címoldal-helyettesítők
Megengedett forrás: az időszaki kiadványon belüli részek, amelyek nem minősülnek
címoldalnak vagy címoldal-helyettesítőnek,
Tiltott forrás: az időszaki kiadványon kívüli (külső) forrás.
4.3.2

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!
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4.3.3

A kiadás adatcsoport adatelemei

A kiadásjelzés

19. kép

Kiadásjelzés a lapfejen

Kiadásjelzésként azok a kifejezések írhatók le, amelyek az időszaki kiadvány egészének
vagy egyes részegységeinek
− adott nyelvű kiadására vonatkoznak, például:
− új kiadására vagy utánnyomására vonatkoznak:
. – 3. kiad.
. – 2. rev. ed.
. – Utánny.
−

A hasonmás kiadást jelzik:
. – Hasonmás kiad.
. – Facsimile ed.

−

helyi vagy időben eltérő kiadására vonatkoznak:
. – Budapesti kiad.
. – Abendausgabe

−

a rendszeres melléklettel vagy függelékkel és egyidejűleg anélkül megjelenő kiadványok megkülönböztetésére szolgálnak:
. – [Ausg.] mit Supplementen
. – [Ausg.] ohne Supplementen

−

sajátos jellegű kiadásra vonatkoznak.
. – Mikrofiche ed.

Ha a kiadásjelzés a forráshelyen több nyelven vagy több írásrendszerben is szerepel,
azok párhuzamos kiadásjelzésnek minősülnek. Ezek közül a csak a főcím nyelvével és
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írásrendszerével megegyező nyelvű, ennek hiányában a tipográfiailag kiemelt vagy sorrendben elsőként közölt kiadásjelzést kell leírni.
Ha az időszaki kiadvány kiadásjelzése megváltozik, új leírást kell készíteni.

4.4 A LEÍRÁS HARMADIK ADATCSOPORTJA, A SZÁMOZÁS
A számozási adatok forráshelyei
Főforrás: a címoldal, címoldal-helyettesítők, előcímlap, gerinc, élőfej, lapalji címszalag.
Megengedett forrás: az időszaki kiadványon belüli részek, amelyek nem minősülnek
főforrásnak.
Tiltott forrás: az időszaki kiadványon kívüli (külső) forrás. Ha tehát az időszaki kiadványból számozási adat nem állapítható meg, az adatcsoport elmarad.

A számozási adatok leírásának nyelve, az adatok írásmódja
Az adatcsoport szöveges adatait mindig a forrásban közölt nyelven kell leírni. A számadatokat viszont a forrás közlésmódjától függetlenül, mindig arab számmal kell megadni.
A sorszámnévképző toldalékokat ponttal kell helyettesíteni. Téves évszámokat és sorszámokat szögletes zárójelben helyesbíteni kell.
Például:

1969[!1996]

A számozási adatcsoport adatelemei
Sorszámozás
A sorszámozás a folyóirat részegységeinek a sorrendjét fejezi ki. Felépítése a nagyobb
egységtől (az évfolyamtól, illetve kötettől) halad a kisebb (a részegység számozása) felé.
Jellemző adatai:
a) Az évfolyam vagy a kötet sorszámozása.
Például:
1. évf.
Vol. 5.
Ha ugyanannak a részegységnek évfolyam- és kötetszámozása is van, a számozás adatcsoportban csak az évfolyamszámozás írható le. A kötetszámozást a megjegyzésekben kell
megadni. Ha viszont a folyóiratnak nincs évfolyamjelzése, de kötetjelzése van, azt az évfolyam helyén, a számozás adatcsoportban kell leírni.
Például:
A számozás adatcsoportban:

A megjegyzések adatcsoportban:

3. évf.

A 3. évfolyam számozása: 6. kötet

Bd. 1.

–
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Nem minden időszaki kiadvány közöl évfolyamszámozást. Ilyen esetben a számozás
adatcsoport első elemeként a keltezés évszámát kell leírni. A dátum többi része kerek zárójelben követi a részegység sorszámát és a részegység megnevezését. Ha viszont van kötetjelzés, az lesz az adatcsoport első eleme.
Például:
. – 1989, 1. sz. (jan.)
. – Vol. 1. no. 1 (Jan. 1990)–vol. 5. no. 12 (Dec. 1990)
b) A részegység sorszámozása.
Például:
4. sz.
3. füz.
Összefoglalóan:
A számozás adatcsoport első eleme az évfolyamjelölés (ami az évfolyam sorszámából
és az évfolyam megnevezéséből áll), ennek hiányában a kötetjelölés, ha az sincs, a keltezés évszáma.
Mivel a számozás adatcsoportban az adatokat a forrás adatközlésének a nyelvén, szabványosan rövidített formában kell leírni, meg kell tartani a folyóirat adatközlési sorrendjét.
Például:
Jg. 23. H.12.
Az adat jelentése: Jahrgang 23. Heft 12. (23. évfolyam, 12. füzet). Ebből az is következik, hogy a részegység megnevezését (például: kötet, füzet, szám, rész, illetve ezek idegen
nyelvi megfelelői) csak azzal a kifejezéssel írhatja le, amelyet a folyóirat használ. Ha az
időszaki kiadvány nem nevezi meg a részegységet, a megnevezést nem találhatja ki, ezért
le sem írhatja.
Az adatcsoport állhat csak sorszámozásból, ha az időszaki kiadvány csak sorszámozást
közöl. Ebben az esetben a számozás adatcsoportnak egyetlen eleme a sorszám. (Sorozatra
jellemző számozási adat.)

A keltezés
Az év, hónap, nap vagy az évszak adataival a keltezést fejezi ki. A bibliográfiai leírásban a keltezés adatelemeinek sorrendje (év–hónap–nap) és a hónap nevének kis- vagy
nagybetűs írása követi az adat nyelvének helyesírási szabályait.

Például:
a) a keltezés év-hónap-nap alakja: 1996. jan. 30.
b) a keltezés nap-hónap-év alakja: 3. March 1995
c) a keltezés évszak-év alakja: Spring 1970.
d) a keltezés év-évszak alakja: 1989, tavasz
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A számozási adatok forráshű közlésének követelményéből következik, hogy az időszámításunktól eltérő rendszerben közölt évszámot is a forrás közlésének megfelelően kell leírni, majd az adatot szögletes zárójelben ki kell egészíteni az időszámításunknak megfelelő
évszámmal. Az időszámítási rendszerről megjegyzést kell tenni.
Például:
Az időszaki kiadványon afgán időszámítással:
1353
A számozás adatcsoportban:
. – 1353 [1979]
A megjegyzés adatcsoportban:
A keltezés afgán időszámítás
szerint
A numerikus keltezés hónapmegjelölései szögletes zárójelben a hónap nevével helyettesíthetők és a hónap neve rövidíthető. (Tehát választási lehetőség van!)
Például:
(1996. 06. 01.)

vagy

(1996. [jún.] 01.)

Az átmenő keltezés
Az átmenő keltezés azt jelenti, hogy az egymást követő keltezési adatok együttesen
szolgálnak a részegységek jelölésére. Az összevont keltezéstől annyiban különbözik, hogy
több, egymást követően megjelent részegységet fog egyetlen új részegység keretébe. Célja,
hogy az év végén bekötött folyóirat részegységek – miután a kötéssel új fizikai megjelenési
formát kaptak – folyamatossága követhető legyen. De átmenő keltezése van az iskolai évkönyveknek is, mert az iskolai év egyik naptári évről átmegy a másikra. Ha az átmenő keltezés évszámát a forrás csonka alakban közli, az évszám második tagját a leírásban csak
akkor kell kiegészíteni, ha első két tagja különbözik az első évszám első két tagjától. Ez
évezredváltáskor következik be.
A leírásban az átmenő számozás számadatai közé szóköz nélküli dőlt vonalat kell tenni.

20. kép

A lapfejen átmenő keltezés az évszak megnevezésével és a
sorszámozás adatai

A számozás adatcsoport szerkezete: . – Vol. 14, no 1 (Winter [19]93/94)
Az összevont keltezés
Az összevont keltezés egyetlen, egy időben megjelent részegységnek a keltezési adata.
Azt akarja kifejezni, hogy a szerkesztőség az eredetileg több részegységben megjelenő
időszaki kiadvány több részegységét nem egymás után több fizikai egységben, hanem öszszevontan, egy részegységben jelenteti meg. Ennek számos oka lehet, például a folyóirat45
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számok késedelmes megjelenése miatti időeltolódást úgy próbálják helyrehozni, hogy öszszevont számokat jelentetnek meg.
A leírásban az összevont számozás számadatai közé kötőjelet kell tenni, ami azt fejezi
ki, hogy egyetlen részegységről van szó, az x. számtól az x. számig terjedő részegységeket foglalja össze a leírás.
A számozás adatcsoport összevont keltezéssel: 3. évf. 5-6. sz. (1996.)
Ha a csonkán közölt évszám nem összevont vagy átmenő keltezésben szerepel, az évszám hiányzó részét szögletes zárójelben ki kell egészíteni. A zárójelet nem követi szóköz.
Például:
4.4.1

A folyóiratban: ’96

A leírásban: [19]96

A párhuzamos számozás

Párhuzamos számozásnak számít, ha az adatokat az időszaki kiadvány
− egyidejűleg több nyelven közli vagy
− több számozási rendszerben tünteti fel.
Párhuzamos számozása lehet az egész adatcsoportnak vagy csak az adatcsoportba tartozó adatelemek egy részének. Ha a párhuzamos számozás csak az egyik adatelemre vonatkozik, a párhuzamos számozási adatot a megfelelő számozási adat párhuzamos adataként
kell leírni.
Például: a HVG 23. évfolyamának a 2001. október 27-én megjelent száma abban az évben a 43. részegység, de a lap megjelenése óta számított folyamatos sorszámozás szerint
már az 1170. száma. Ez kétféle számozás, ami miatt párhuzamos számozásnak minősül.

21. kép

Párhuzamos számozás

A számozás adatcsoport szerkezete: 23. évf. 43. = 1170. sz. (2001. okt. 27.)
4.4.2

Az új folyam

Új folyamot többnyire annak jelzésére szokott indítani egy időszaki kiadvány, hogy lezárt egy korszakot, az új periódusban pedig változtatni kíván a szerkesztési alapelveken.
Annak jelzésére is szolgál, hogy a folyóiratot új összetételű szerkesztőbizottság szerkeszti,
amelyik teljes mértékben nem akar ugyan szakítani az elődök szellemi irányvonalával, de
jelezni kívánja a várható változásokat. Ennek demonstrálására megmarad az időszaki kiadvány régi címe, számozása viszont újra kezdődik.
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Új folyamként tehát csak akkor írható le egy időszaki kiadvány, ha
a) megmarad a régi címe (ha a cím is megváltozik, új kiadványnak minősül!)
b) használja az új folyam megkülönböztetésére szolgáló megnevezést vagy ennek
hiányában
c) az új folyam ténye az időszaki kiadvány más részeiből egyértelműen megállapítható. (Például az új folyam első számában megjelentetett beköszöntő cikkből).
Miután kiderült, hogy új folyamról van szó, azt kell tisztázni, hogy az új folyam a régi
számozás folytatása nélkül vagy azzal együtt jelenik-e meg. Ez ugyanis befolyásolja az
adatok leírásának a módját és sorrendjét.

Új folyam a régi számozás folytatása nélkül
A számozás adatcsoport ekkor két részből áll. Az első részben a régi számozás első és
utolsó adatának a feltüntetése szükséges. (Enélkül úgy nézne ki a leírás, mintha új indulású
időszaki kiadványról lenne szó.) Majd a második részben, pontosvessző egyezményes jel
után kerülhet sor az új folyam megnevezésének rövidített közlésére az adat nyelvén. Ha az
új folyam megnevezését az időszaki kiadvány nem tünteti fel, de annak ténye egyértelműen megállapítható, a megnevezés rövidítését szögletes zárójelben közölni lehet (de nem kötelező).
Például:
A régi számozás adatai:
Az új számozás adatai:
1. évf. 1. sz. (1936. jan.)–4. évf. 5. sz. (1939. ; ú.f., 1. évf. 1. füz. (1940. máj.)–2. évf.
márc.) 2. füz. (1941. dec.)
A példában az új folyam (ú.f.) megnevezést feltüntette a folyóirat.
A megnevezést a leírásban pontosvessző előzi meg és vessző követi. Ha az új folyam megnevezését nem írja le (mert a forrás nem közli), a pontosvessző az új számozás első adatát előzi meg.

Új folyam a régi számozás folytatásával
Ha az időszaki kiadvány úgy kezdi az új folyam számozását, hogy mellette folytatja a
régi számozást is, azt párhuzamos számozási adatként kell leírni.

Például:
58. évf. 1. sz. (1973) = ú.f. 1. 1. sz.A példában szereplő számozási adat azt jelenti, hogy az 1973-ban 58. évfolyamába lépett folyóirat ezzel egyidejűleg új folyamként él tovább. Ennek jelzésére szolgál az új folyam megnevezése. Az évfolyamot csak annak sorszámával jelöli, ezért az évfolyam szó
nem írható le.
1. évf. 1. sz. (1966)–5. évf. 4. sz. (1971) ; 6. évf. 1. sz. = ú.f. 1. sz. (1972)–
A fenti számozási adat egy nyitott leírás10 annak kifejezésére, hogy az 5. évfolyam 4.
számával lezárult a folyóirat előző korszaka és az 1972. évi 1. számmal úgy indított új fo10

az (1972) után kitett kötőjel mutatja
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lyamot, hogy csak a régi évfolyamszámozást folytatta tovább. A 6. évfolyam 1. száma
azonos az új folyam 1. számával, de új évfolyamszámozás nélkül.

Párhuzamos számozás és új folyam
A párhuzamos számozást folytató új folyam és az új folyam nélküli párhuzamos számozás leírása hasonlít egymásra, ezért célszerű egymás mellett megnézni azokat:
Új folyam párhuzamos számozással:
1. évf. 1. füz. (1915)-58. évf. 1. sz. (1973) = ú.f. 1. 1. sz.
A példában a folyóirat egy lezárt szakaszának az utolsó évfolyama egyidejűleg a lap
újonnan induló évfolyamnak első száma új sorszámozással. A párhuzamosság az évfolyam-szám-keltezés között áll fenn.
Nem új folyam, hanem ugyanannak a részegységnek a kétféle számozási adata:
17. évf. 27. = 841. sz. (1995. júl. 8.)
A párhuzamos számozás csak a részegység sorszámát érinti, a folyóiratnak nincs új folyama. A párhuzamosság csak ugyanazon részegység eltérő sorszámozása miatt jön létre.
Fenti példában a 17. évfolyam 27. száma a lap indulásától számított 841. részegysége.
4.4.3

A próbaszám

Mielőtt egy folyóiratot útjára indítanak, a szerkesztők egyik jól bevált fogása, hogy ingyenes mutatványszámot vagy más néven próbaszámot bocsátanak ki. Ez a szám tartalmazza a szerkesztők elképzeléseit a lapról, igyekszik előfizetőket gyűjteni.
A próbaszámot is kibocsátó folyóiratok számozási adatának leírása attól függ, hogy a
mutatványszámot (próbaszámot) követő részegységek számozása figyelembe veszi-e a
próbaszámot vagy sem.
Ha figyelembe veszi, a számozás adatcsoport lehetséges szerkezete:
Próbaszám11 (1996)Ez azt jelenti, hogy a próbaszám azonos az első részegységgel, de azon sorszámot nem
tüntet fel.
Ha nem veszi figyelembe a próbaszámot a folyamatos sorszámozásnál, a próbaszámot
és az azt követő részegységeket az új folyam mintájára kell leírni:
Próbaszám (1994. dec.) ; 1. évf. 1. sz. (1995. jan.)–

11

Azzal a kifejezéssel, amellyel a folyóirat közli.
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22. kép

A próbaszám után megjelenő részegységek számozása újra
kezdődik

A példában szereplő próbaszám számozási adata egyúttal párhuzamos számozásként is
minősítendő, mert eltérő számozási rendszerben közli az adatot. (Egyik számozási rendszer
az évfolyam-sorszám rendszerű, a másik a próbaszám megnevezés.)

4.5 A SZÁMOZÁS ADATCSOPORT ÖSSZEFOGLALÓ SZINTŰ NYITOTT LEÍRÁSA
Katalógus számára készülő összefoglaló szintű nyitott leírás céljára a számozási adatokat az időszaki kiadvány mindenkori – azaz az aktuális főcímhez kapcsolódó – legelső
részegységéről kell venni.
Az időszaki kiadványok leírásának szabványa azonban megengedi, hogy összefoglaló
szintű nyitott leírás számára az adatokat (a számozás adatcsoport kivételével) valamely
közbenső részegységről vegye. Ebben az esetben ez a részegység képezi a leírás alapját.
Ha tehát a legelső részegység nem áll rendelkezésre, a számozás adatcsoport adatai bizonytalanok, ezért nem írhatók le. Az adatcsoport viszont nem maradhat el, a bizonytalan adatot szögletes zárójelbe tett kérdőjellel jelölni kell. A leírás alapjának számozási adata ekkor megjegyzésbe kerül.
Ha viszont az időszaki kiadvány nem számozza a részegységeit, ezt a tényt a számozás
adatcsoportban [S. d.]12 kifejezés rövidítésével jelölni kell. Főleg sorozatoknál fordul
elő.

23. kép
A leírás alapja nem a legelső részegység volt, de annak
megjelenési éve kiderül a leírás alapjául választott közbenső
részegységből

12

Sine data = adat nélkül

49

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS III.
Nyitott leírást annak tudatában kell készíteni, hogy az mindig ideiglenes, a folyóirat
megszűnésekor revízió alá kell venni és a számozás adatcsoportot az összefoglaló szintű
lezárt leírás szabályainak megfelelően elkészíteni.

4.6 A SZÁMOZÁS ADATCSOPORT ÖSSZEFOGLALÓ SZINTŰ LEZÁRT LEÍRÁSA
Összefoglaló szintű lezárt leírás a folyóirat részegységeinek egészéről vagy a részegységek egy csoportjáról készül. A számozás adatcsoport ekkor az időszaki kiadvány élettartamát fejezi ki, az induló részegységtől az utolsó részegységig.
Összefoglaló szintű lezárt leírás esetén is érvényes az a megengedés, hogy ha a mindenkori legelső részegység nem áll rendelkezésre, a leírás egy közbenső részegység
alapján is elkészíthető. De míg a nyitott leírás ekkor csupán egy kérdőjelet tartalmazhat a számozás adatcsoportban, addig a lezárt leírásban – nyitó számozási adatként –
megadható a leírás alapjának számozási adata. Záró számozási adatként azonban csak
a mindenkori utolsó részegység adata írható le. A 7. adatcsoportban ekkor közölni kell
az induló részegység számozási adatait.
Ha a leírás alapja hiányosan közli a számozási adatot, de az a folyóirat valamely más
részegységéből megállapítható, az adatot szögletes zárójelben közölni lehet. Ekkor azonban megjegyzésben közölni kell az adat forrását.
A számozás adatcsoport nem állományadatokat tükröz, vagyis nem azt közli a katalógus használójával, hogy a könyvtárban a folyóirat mely részegységei vannak meg, hanem magát az időszaki kiadványt azonosítja az induló és a záró részegység adataival.
(Minthogy a bibliográfiai leírásnak a dokumentum azonosítása a funkciója). Hogy a
megjelent folyóirat egészéből a könyvtárban mely számok vannak meg vagy mely
számok hiányoznak, az megjegyzésként adható meg.

4.7 ÖSSZEFOGLALÁS
A folyóirat jellegű nyomtatott időszaki kiadványok Számozás adatcsoportja az évfolyamra, számra, dátumra vonatkozó adatokat tartalmaznak. Az adatok leírásának kötött
sorrendje, a számok írásmódjának előírt formája van. Az újrainduló időszaki kiadvány
számozási adatai vagy folytatják az előzmény számozását, vagy újra kezdik, vagy a kettőt
párhuzamosan alkalmazzák. A közléstől függően változik az adatcsoportban az adatelemek
sorrendje.

4.8 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
50

Mit fejez kia a bibliográfiai leírás számozás adatcsoportja?
Milyen adatelemekből áll a sorszámozás?
Milyen sorrendben írja le a sorszámozás adatelemeit?
Milyen nyelven írja le a sorszámozás szöveges adatelemét?
A sorszámozás számadatát milyen számmal írja le?
Milyen adatelemekből áll a keltezés?
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Az évszak megnevezése milyen adatelem?
Milyen sorrendben és milyen nyelven írja le a keltezés adatelemeit?
A keltezés hónapját a hónap nevével vagy számmal írja le?
Mikor tesz pontot az évszám után?
Mikor tesz vesszőt az évszám után?
A csonka évszámot milyen eset(ek)ben egészítheti ki az évezred és az évszázad számadatával?
Mit jelent az összevont keltezés?
Mit jelent az átmenő keltezés?
Mit jelent a párhuzamos számozás?
Milyen jellegzetessége van az új folyam számozás adatcsoportjának?
A próbaszámot kibocsátó időszaki kiadvány leírása mikor hasonló az új folyam leírásához?
A számozás adatcsoportból megtudható-e, hogy a folyóiratnak mely évfolyamai vannak meg a könyvtárban?
Összefoglaló szintű nyitott leírás harmadik adatcsoportja számára a folyóirat
melyik részegységéről veheti az adatokat?
Mit tesz akkor, ha a leírás számára nem áll rendelkezésre az első részegység?
Lehet-e egy folyóirat első részegysége a harmadik évfolyam első száma? Magyarázza meg!
Mit jelent, ha a számozás adatcsoportban egy szögletes zárójelbe tett kérdőjelet lát?
Milyen összefüggésben van a számozás, a megjelenés és a megjegyzések adatcsoport?
Mi a nyitott leírás jele?
Ha a nyitott adat szögletes zárójelben szerepel, a nyitottság jele a zárójelen kívül vagy belül van?
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5. AZ IDŐSZAKI KIADVÁNYOK MEGJELENÉSI ADATAI
5.1 CÉLKITŰZÉS
Az időszaki kiadvány megjelenési és számozási adatai összefüggésben vannak egymással. Az előző leckében megismerkedett a számozási adatok értelmezésének és leírásának a
módjával, ebből a leckéből pedig megismerheti, miként válassza ki és írja le a megjelenés
adatait, összefüggésben a számozással.

5.2 A LECKE TÉMAKÖREI
A leírás negyedik adatcsoportja, a Megjelenés
Az adatok forráshelyei
A leírás nyelve, az adatok írásmódja
Az adatcsoport szerkezete
Az adatcsoport adatelemei, egyezményes jelei
A megjelenés helye
A megjelenés helyének nyelvtani alakja
A megjelenés helyének párhuzamos adata
Egy kiadó több székhellyel
A kiadványban nem közölt megjelenési hely
A kiadó neve
A kiadó nevének megállapítása
A kiadó nevének formája
A kiadó nevének párhuzamos adata
Az ismeretlen kiadó
Közös kiadások megjelenési adatcsoportja
A terjesztő adatai
A megjelenés éve(i)

5.3 A LEÍRÁS NEGYEDIK ADATCSOPORTJA, A MEGJELENÉS
5.3.1

Az adatok forráshelyei

Főforrás: a címoldal, címoldal-helyettesítők, előcímlap, gerinc, élőfej, lapalji címszalag
Megengedett forrás: a külső forrás
Tiltott forrás: nincs
5.3.2

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.
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5.3.3

Az adatcsoport szerkezete

Az adatcsoport adatelemei, egyezményes jelei
. – Megjelenés helye
: Kiadó neve
; Terjesztés helye
: Terjesztő neve [a terjesztői funkció megnevezése]
, megjelenés éve (a nyomda székhelye : a nyomda neve, a nyomtatás éve)

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.
Az időszaki kiadvány 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.] 11 megadni.
. – Torino : [s.n.], 1986. –
A megjelenés adatcsoportjának leírásakor – annak ellenére, hogy az adatcsoport 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 az
időszaki kiadvány nem a tényleges megjelenési helyet közli, a leírásban a tévesen megadott helynév után szögletes zárójelben helyesbíteni kell az adatot.
. – Pécsett [!Komló]
Ha csupán kétség merül fel a folyóiratban közölt megjelenési hely helyességét illetően,
az adat kétséges voltát jelölni kell.
. – 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. Ügyeljen arra, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben Budapest nevét sem rövidítheti 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.

11

A rövidítés feloldása: sine nomine = név nélkül
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a) Ha a kiadványon közölt megjelenési hely nem a kiadvány megjelenésekor hivatalos
névalak (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.
Arrabona [Győr]
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.
Waterloo [Canada], vagy Waterloo [U.S.A.], vagy 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 az időszaki kiadvány. A 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.
Wien = Vienna = Bécs
5.1.3.2.3 Egy kiadó több székhellyel
Ha az időszaki kiadvány 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
az időszaki kiadvány.
. – London [etc.] : Salamander, 1984
Ha a bibliográfia vagy a katalógus szempontjai indokolják, leírható minden megjelenési
hely. Ekkor a második és minden további megjelenési helyet pontosvessző elő
. – London ; New York : Salamander, 1984
A példában leírt két megjelenési hely tehát azt jelenti, hogy a Salamander kiadónak
Londonban is és New Yorkban is van székhelye. A bibliográfia szempontja pedig, amiért
New York székhelyet a bibliográfia szerkesztője leírta, a New York székhelyű kiadók öszszegyűjtése.
A kiadványban nem közölt megjelenési hely
Ha az időszaki kiadvány nem közli a megjelenés helyét, 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 meg54
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teheti. 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.
Egyesült Államok
California
Ha ez sem állapítható meg, csak akkor alkalmazható a sine loco kifejezés szögletes zárójelbe tett rövidített alakja [s.l.].
A megjelenés helyének megváltozását a Megjegyzés adatcsoportban kell közölni.

A kiadó neve
A kiadó nevének megállapítása
Amikor könyvet ír le, a kiadó nevének megállapításához több információ is rendelkezésére áll. Például segítségére van az adat elhelyezése a címoldalon, de az ISBN alapján is
visszakereshető a kiadó neve.
Nehezebb a folyóirat kiadójának a megállapítása, hiszen legtöbbször hiányzik a címoldal, az időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma, az ISSN pedig nem tartalmaz a
kiadó azonosítására alkalmas kódot.
Folyóiratot a legkülönfélébb társaságok, testületek, egyszóval nem hivatásos kiadással
foglalkozó szervezetek, magánszemélyek és hivatásos kiadók is kiadhatnak. Ha könyv- és
lapkiadással nem hivatásszerűen foglalkozó testületek adnak ki folyóiratot, a lap valamely
címadatában kifejezésre juttatják, hogy a lap kinek a tulajdona.
Gépgyártástechnológia : a GTE műszaki folyóirata
Amikor a lap a címadatok között közli a kiadó nevét, a szerkesztőségi közlésben vagy a
kolofonban nem mindig ismétli meg az adatot. Ez ne tévesszen meg a leíráskor, a címadatok között közölt kiadói nevet a Megjelenés adatcsoportban kiadóként le kell írni!
Ha az időszaki kiadvány címadatának részeként nem utal a kiadóra, az impresszum adatok között többnyire feltünteti a felelős kiadó, a közreadó vagy a terjesztő nevét. A leírásban ez értelemszerűen szerzőségi adat is lesz.
A borítón:
Free inquiry

A kolofonban:
...is published ...by the Council for Democratic and Secular
Humanism ...

Hivatásos lapkiadó cégek neve gyakran megegyezik az általuk kiadott időszaki kiadvány címével.
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A borítón:
Hvg

A kolofonban:
Kiadja a HVG Rt.

Gyakran találkozunk olyan lapokkal, amelyeket nemzetközi kiadóvállalatok, konszernek tagjává lett kiadók adnak ki.
A Magyar Hírlap napilap kolofonjában olvasható információ:
Kiadó: Jürg Marquard. Kiadja a Magyar Hírlap Könyv- és Lapkiadó Rt., a Jürg
Marquard svájci kiadóvállalat-csoportjának tagja.
Törekedni kell arra, hogy a nagyobb szervezeten belül a laphoz legközelebb álló kiadót
írja le a leírásban. A példában a kiadó neve: Magyar Hírlap Rt.
A kiadó nevének formája
A kiadó nevét az időszaki kiadványban 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. A név mellett a cégformára utaló kifejezések rövidített alakja leírható. (Rt., Kft., Bt. stb.)

A kiadványon:

A leírásban:

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

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, például:
a kiadványon:
a leírásban:
Európa Könyvkiadó

Európa

− a társas viszonyra („és társa”, „és fiai”) utaló kifejezéseket, például:
a kiadványon:
a leírásban:
Kovács és társa Könyv- és Lapkiadó

Kovács

− a személynév nem családnév jellegű elemeit, például:
a kiadványon:
a leírásban:
John Benjamins Publishing Company

Benjamins

Ha az időszaki kiadvány 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 folyóiratban közölt kiadói név helyessége, az adat kétséges voltát
jelölni kell: [?]
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A kiadó nevének párhuzamos adata
Az időszaki 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 az időszaki kiadvány nem közli a kiadó nevét és azt külső forrásból sem sikerül
megállapítani, a leírásban a kiadó nevét a szögletes zárójelbe tett „sine nomine”13 latin kifejezés rövidített alakja [s.n.] helyettesíti.
Ismeretlen kiadó helyett nyomdát vagy terjesztőt leírni nem szabad!
Ha a kiadvány minden kétséget kizáróan a nyomda kiadásában jelent meg, akkor természetesen a nyomda kiadóként szerepel.

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 példából 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.

A terjesztő adatai
A terjesztő adatainak leírása nem kötelező. Az adatok leírásakor a kiadó nevének leírására vonatkozó szabályok érvényesek.

A megjelenés éve(i)
A megjelenés és a számozás adatcsoport az évszámon keresztül összefüggésben van
egymással. A megjelenés évei ugyanis többnyire megegyeznek a számozás adatcsoportban
13

Név nélkül
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leírt keltezés évszámaival, de el is térhetnek azoktól. Abban a tekintetben is összefüggés
van a két adatcsoport között, hogy
ha a számozás adatcsoport nyitott, a megjelenés adatcsoportot is nyitottan kell leírni a
nyitottságot kifejező gondolatjellel, amelyet nem előz meg és nem követ szóköz.

24. kép

Nyitott a számozás és a megjelenés

A példában szereplő folyóirat számozási és megjelenési adatcsoportja azt fejezi ki,
hogy a leírás tárgya az a Belügyi Szemle, amelyik ezzel a címmel a 33. évfolyam 1. számával kezdődően 1995-től jelenik meg. A Számozás adatcsoportban közölt adat egyúttal
azt is megmondja, hogy a leírás alapja a megváltozott című folyóirat első száma volt (ha
nem az lett volna, a Számozás adatcsoportban csak egy kérdőjel szerepelhetne). A folyóirat
a címváltozás után folytatta az előzmény évfolyamszámozását. Az előzmény címét (bibliográfiai kapcsolat) a Megjegyzésben közölni kell.
Az összefoglaló szintű nyitott leírásban, ha a leírás alapja egy közbenső részegység, a
számozás adatcsoportban kérdőjel helyettesíti a számozási adatot. A megjelenés adatcsoportban a mindenkori első részegység megjelenési éve és nem a leírás alapjának
megjelenési éve írható le! Ha a legelső részegység megjelenési éve a leírás alapjából
megállapítható (például úgy, hogy a lap közli az alapítás évét), ezt az évet kell szögletes zárójelben megjelenési évként megadni. (Visszaszámolni, következtetni azonban
nem szabad!) Ennek hiányában a megjelenés éve a leírás alapján látható évszám az
ante időhatározóval együtt, például: [ante 2000], ami azt jelenti, hogy a leírás tárgyának első részegysége 2000 előtt jelent meg.

25. kép

Nyitott leírás, a megjelenés éve a leírás alapjából megállapítható

A megjelenés éve az összefoglaló szintű lezárt leírásban
Az összefoglaló szintű lezárt leírásban viszont – ha a leírás nem a mindenkori első
részegység alapján készült – a megjelenés adatcsoportban a leírás alapjának megjelenési
évét kell leírni. Az indulás számozási adatait és megjelenési évét megjegyzésként kell feltüntetni.
Nagy valószínűséggel eltér a folyóirat megjelenési éve a számozás adatcsoportban leírt
keltezés évétől összevont számok esetén. Összevont számok többnyire gazdasági és technikai nehézségekre való hivatkozással jelennek meg. Amikor egy rendszeres időközökben
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megjelenő folyóirat részegységei a fenti okok miatt hosszabb ideig nem jelenhetnek meg
és a szerkesztőség fenn akarja tartani a lap folyamatosságát, összevont számokat jelentet
meg.
Például a Történelmi Szemle 1987-ben nem tudott megjelenni. A megjelenés folyamatossága megszakadt volna, ezért a szerkesztőség 1988-ban bejelentette, hogy az 1987-re
esedékes XXX. évfolyam 1987/88-as évszámmal összevontan jelenik meg. Az egyébként
negyedéves folyóirat XXX. évfolyamában (amelyik így két naptári évet foglalt magába) a
négy szám úgy jelent meg, hogy az összevonás a számozási adatok keltezésében jelentkezett.

26. kép

Összevont számok

A megjelenés évének megállapításához segítségünkre van a kolofonban a nyomda neve
után közölt nyomdai munkaszám első két számjegye. Ebből valószínűsíthető a nyomtatás
éve, ami impr.14 rövidítés után leírható megjelenési évként.
A folyóirat következő, XXXI. évfolyama 1989-ben már nem a keltezést, hanem az évfolyamon belül a részegységek sorszámát vonta össze. Továbbra is megmaradt az elvileg
évi négy szám, de a részegységek összevonása következtében ez gyakorlatilag csak két fizikai egységet jelentett abban az évben. A továbbra is késedelmes megjelenésre külön közleményben már nem hívta fel a szerkesztőség a figyelmet.
A megjelenés évének leírása ilyen esetben komoly gondot jelenthet. Érdemes ezért ismét az impresszum-adatokhoz fordulni:

14

imprimere=nyomtatni
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A kolofon információja szerint a megjelenés éve 1990. Ezzel szemben a nyomdai munkaszámból (táska-számból) megállapítható, hogy valószínűleg csak 1991-ben nyomtatták a
részegységet, tehát semmiképp nem jelenhetett meg 1990-ben.
Példánkban tehát a számozási adatok keltezése nem azonos a megjelenés évével, sőt
azt a forrás téves közlése miatt javítani kell!
Amennyiben összefoglaló szintű lezárt leírásnál a XXX–XXXI. évfolyam képezi a leírás alapját, a leírás az alábbiak szerint alakul:

27. kép

A folyóirat lezárt leírása

Mivel a leírás lezárt és az első számozási adat nem az induló részegység számozási adata (ennek leírása csak lezárt leírás esetén megengedett), a Megjegyzésekben közölni kell az
induló részegység számozási adatát és megjelenési évét. A Számozás adatcsoportban a keltezés összevont második évszámát (87-88) nem kell kiegészíteni az évezred és az évszázad
számadatával, mert megegyezik az első évszám első két számjegyével (amit ebben az esetben kiegészítésként meg kell adni) viszont ott, ahol a keltezés nem összevont, a csonka évszámot ki kell egészíteni ([19]89).

Ismeretlen megjelenési év
Ha viszont a fenti két évfolyam közbenső számnak és nem a leírás alapjának minősül,
az esetenkénti összevont számok nem jelennek meg a leírásban, mert az csak az első és
utolsó részegység adatait tartalmazza. Ha a katalógus vagy a bibliográfiai szempontjai szerint mégis szükség van közlésükre, a Megjegyzés adatcsoportban megtehető.
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:
Például:
[ante 1980]

jelentése: 1980 előtt

[post 1980]

jelentése: 1980 után

[cca 1990]

jelentése: 1980 körül

A megjelenés rendszertelenségeit megjegyzésként meg kell adni.
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Például:
1988 szept.-től 1989 nov.-ig nem jelent meg
A nyomtatás adatainak leírása a teljes leírásban sem kötelező, ha a kiadóval vagy a terjesztővel kapcsolatos valamely adat ismert. Ha viszont a megjelenés vagy a terjesztés
adatai ismeretlenek és a nyomtatás adatai fel vannak tüntetve, a nyomtatás adatait a
teljes leírásban is közölni kell.

5.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A Megjelenés adatcsoport a megjelenés helyét, a kiadó nevét és a megjelenés évét tartalmazza kötelezően, de a terjesztés helye és a terjesztő neve is leírható, ha indokolt.
A megjelenés helyének elsősorban a kiadványban feltüntetett megjelenési helyet kell
tekinteni. Ha azt a kiadvány nem közli, akkor a megjelenés helyének a kiadó székhelyét
kell tekinteni.
A kiadó nevét az időszaki kiadványban közölt formában kell leírni, de nem követhetők
a tipográfiai sajátosságok. A kis- és nagybetűk tekintetében az adat nyelvének helyesírási
szabályai az irányadók.
Az összefoglaló szintű lezárt leírásban – ha a leírás nem a mindenkori első részegység
alapján készült – a Megjelenés adatcsoportban a leírás alapjának megjelenési évét kell leírni. Az indulás számozási adatait és megjelenési évét megjegyzésként kell feltüntetni.

5.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Mikor kötelező a terjesztő adatainak a leírása?
2. Mi a terjesztő nevének az egyezményes jele?
3. Mi a terjesztés helyének az egyezményes jele, ha a megjelenés helye és a terjesztés helye megegyezik?
4. Mi a terjesztés helyének az egyezményes jele, ha a megjelenés helye és a terjesztés helye nem egyezik meg?
5. Ha a megjelenés helyét a forrás nem a hivatalos névalakban közli, hogyan írja
le az adatot?
6. Hogyan állapítja meg a kiadó nevét?
7. Mi lesz a kiadója annak a lapnak, amelyet több kiadót egyesítő nagy nemzetközi konszernek adnak ki?
8. A kiadó neve mellett leírhatja-e a társas viszonyra utaló kifejezést?
9. A kiadó neve mellett leírhatja-e a vállalati formára utaló kifejezést? (Rt., Kft.
stb.)
10. 10.Összefoglaló szintű nyitott leírásban mi lesz a megjelenés éve, ha a leírás
alapja nem a legelső részegység volt?
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6. IDŐSZAKI KIADVÁNYOK FIZIKAI JELLEMZŐI, SOROZATI ÉS
TERJESZTÉSI ADATAI

6.1 CÉLKITŰZÉS
A fizikai jellemzők, a sorozat, a megjegyzések és a terjesztés adatai minden időszaki
kiadványfajtára egyformán jellemző adatok. A fogalmak többségével már a könyvek leírásakor is találkozott, ezek most ismerősen fognak visszaköszönni ebben a leckében.

6.2 A LECKE TÉMAKÖREI
A leírás ötödik adatcsoportja, a Fizikai jellemzők
Az adatok forráshelyei
Az adatcsoport adatelemei és egyezményes jelei
A részegységek száma, illusztráció, méret
A kísérő anyag
A leírás hatodik adatcsoportja, a Sorozat
Az adatok forráshelyei
A leírás nyelve, az adatok írásmódja, a sorozat főcímének megválasztása
A leírás hetedik adatcsoportja, a Megjegyzések
A leírás nyolcadik adatcsoportja, a Terjesztési adatok
Az adatok forráshelyei
Az adatcsoport adatelemei és egyezményes jelei

6.3 AZ IDŐSZAKI KIADVÁNY FIZIKAI JELLEMZŐI
6.3.1

Az adatok forráshelyei

Főforrás: maguk a részegységek
Megengedett forrás: a külső forrás
Tiltott forrás: nincs
6.3.2

Az adatcsoport adatelemei és egyezményes jelei

A részegységek száma : illusztráció ; méret + kísérő anyag (darabszám : illusztráció ;
méret)

A részegységek száma, illusztráció, méret
A részegységek számát csak lezárt leírásban szabad közölni. Megnevezésének meg
kell egyeznie az időszaki kiadványon közölt részegység-megnevezéssel. Ha a kiadvány nem közli a részegység megnevezését, azt értelemszerűen kell megadni.
Az illusztráltság ténye csak akkor közölhető, ha az illusztráció az időszaki kiadvány jellemző adata. Azonos fajtájú illusztrációk esetén az „ill.” rövidítés az illusztráció típusának
megnevezésével helyettesíthető.
62

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS III.
Például: . – 4 sz. : képregény
A méret a borítófedél külső oldalának a gerinccel párhuzamosan mért és centiméterekben megadott mérete. Minden megkezdett centimétert egész számra kell felkerekíteni.

A kísérő anyag
Az időszaki kiadvány kísérő anyaga sokféle lehet. Napilapok például heti rádió és tvműsort tartalmazó füzetet, divatlapok szabásmintát, gyermeklapok apró játékokat, számítástechnikai lapok CD-ROM mellékleteket tesznek részegységeik mellé. Ezeket a kísérő
anyagokat csak akkor lehet a leírásban feltüntetni, ha jellemzőek a kiadványra. Plusz jel
után a kísérő anyag fajtáját jelölő kifejezéssel kell azokat leírni. A kísérő anyag saját fizikai
jellemzőit a kísérő anyag jellegének megnevezése után, kerek zárójelpárban lehet leírni.
Például: + 34 diakép (színes ; 5×5 cm)

28. kép

A melléklet adata a fizikai jellemzők között

Az állandó melléklet a többlépcsős leírás szabályai szerint is leírható. Ezzel a móddal
főleg azokat a mellékleteket érdemes kiemelni, amelyek önálló ISSN-nel rendelkeznek, de
önállóan nem terjeszthetők. Ilyen mellékletei például a Magyar Hírlapnak a Kurázsi, a Vasárnapi magazin.

6.4 A LEÍRÁS HATODIK ADATCSOPORTJA, A SOROZAT
6.4.1

Az adatok forráshelyei

Főforrás: a címoldal, címoldal-helyettesítők, előcímlap, gerinc, élőfej, lapalji címszalag
Megengedett forrás: nincs
Tiltott forrás: külső forrás
6.4.2

A leírás nyelve, az adatok írásmódja, a sorozat főcímének megválasztása

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 az időszaki kiadvány 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. 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.)
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29. kép

Minták az adatcsoport szerkezetére

A 6. 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.
Nyitott leírás sorozat (6.) adatcsoportjában a sorozati számot akkor kell leírni, ha a
sorozati számok az egyes részegységeken azonosak, lezárt leírásban mindig. A sorozati számot nem szabad leírni nyitott leírásban, ha a sorozati számok az egyes részegységeken különbözők.

6.5 A LEÍRÁS HETEDIK ADATCSOPORTJA, A MEGJEGYZÉSEK
A megjegyzések a leírás egyetlen adatcsoportja, ahol szabadon, a bibliográfia nyelvén
fogalmazhatja meg közlendőit. Egyetlen kikötés, hogy a fogalmazás tömör, rövid,
lényegretörő legyen. Olyan információkat kell itt elsősorban közölni, amelyek
a) feltétlenül szükségesek a dokumentum azonosításához, de a leírás többi részében nem voltak leírhatók vagy
b) a leírás más adatcsoportjaiban nem szerepelnek, de felhasználásukkal besorolási adatok készíthetők.

Különösen fontos megjegyzést tenni
–
–

A kiadvány megjelenésének időszakosságáról, ha az az 1. adatcsoportban nem
volt leírható, például: havonta
A címváltozatról:
Az adat az 1. adatcsoportban: Az adat a 7. adatcsoportban:
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Cvált. az élőfejben: S10

Hetvenhét : diáklap

Cvált.: 77

Bácskai MI újság

Cvált.: MI. – Tipográfiai cvált.: Bácskai újság
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–
–

–
–
–

–

A főcím jelentéktelen mértékű megváltozásáról. A megváltozott címet megjegyzésként kell megadni az e címen megjelenő résegységek számozási adataival együtt. Jelentéktelen mértékű változásnak minősül:
Ha az időszaki kiadvány hasonmás kiadás, megjegyzésben kell megadni az
eredeti kiadás
a) címét, ha az a hasonmás kiadás címével nem azonos,
b) az eredeti megjelenési helyet és kiadót.
A számozás adatcsoportjának elmaradása esetén megjegyzést kell tenni az
időszaki kiadvány számozatlan voltára.
A sorszámozás és keltezés rendszertelenségeire és sajátosságaira megjegyzést
kell tenni. Például: Szünetelt: 1953. aug.–1957. jan.
Ha az összefoglaló szintű lezárt leírás az időszaki kiadvány egy közbenső
vagy az utolsó részegységéről készült, a megjegyzésben meg kell adni az induló részegység számozási adatát.
A 3. adatcsoportban:

20. évf. 1. füz. (1966)–50. évf. 12. füz. (1996)

A 7. adatcsoportban:

Indulás: 1. évf. 1. füz. (1946)

Ha az összefoglaló szintű nyitott leírás az időszaki kiadvány egy közbenső
részegysége alapján készült, a megjegyzésben kell megadni a leírás alapjául
szolgáló részegység számozási adatát.

30. kép
–

Megjegyzés a periodicitásra és a leírás alapjául szolgáló
részegység számozási adatára

Ha az időszaki kiadvány évfolyam- és kötetjelzést is közöl, a kötetjelzést a
megjegyzésben kell leírni.
Az időszaki kiadványban:

Gazdasági adattár 1967 IV. évfolyam I. kötet
Gazdasági adattár 1967 IV. évfolyam II. kötet

–

A 3. adatcsoportban:

. – 4. évf. (1967)

A 7. adatcsoportban:

Rendszeresen két kötetben

Kötelező megjegyzést tenni címváltozás esetén a bibliográfiai kapcsolatra. A
megjegyzésnek tartalmaznia kell az előző, az új vagy az összeolvadó időszaki
kiadvány kulcscímét és ISSN-jét.
Az 1. adatcsoportban:

Külgazdasági értesítő

A 7. adatcsoportban:

Előzmény: Külgazdasági közlöny,
ISSN 0866–2436
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6.6 A LEÍRÁS NYOLCADIK ADATCSOPORTJA, A TERJESZTÉSI ADATOK
6.6.1

Az adatok forráshelyei

Főforrás: bármely adatforrás
Megengedett forrás: nincs
Tiltott forrás: nincs
6.6.2

Az adatcsoport adatelemei és egyezményes jelei

ISSN = kulcscím : ár

Mivel bármely adatforrás főforrásnak számít, az ISSN-t akkor is le kell írni, ha
külső forrásból állapítható meg.
Ha azonban a kiadvány téves ISSN-t közöl, az csak a megjegyzések adatcsoportban írható le. A terjesztés adatcsoportban a javított ISSN-t kell feltüntetni, a javítás tényére való
utalással.
A 8. adatcsoportban:

ISSN 0011–8249 (jav.)

A 7. adatcsoportban:

A kiadványban tévesen: ISSN 8211–8249

Országos napilapok két ISSN-t kapnak, egyet az országos és egyet a fővárosi terjesztés
számára. A leírásban azt az ISSN-t kell feltüntetni, amelyik a leírás alapjának kiadását
azonosítja.
A számítógépes azonosítás és nyilvántartás céljából az időszaki kiadványok számára
kulcscímet állapítanak meg. A kulcscím és az ISSN együtt azonosítja az időszaki kiadványt. Ha egy kiadványnak nincs ISSN-je, akkor értelemszerűen kulcscíme sem lehet. Ez a
cím az esetek egy részében azonos a főcímmel, de ha az túl hosszú, az időszaki kiadvány
ettől eltérő kulcscímet kap, amit a Párizsban működő ISSN Nemzetközi Központ nyilvántartásai alapján a Magyar ISSN Nemzeti Központ állapít meg. Ha az ISSN megállapítható,
a kulcscímet le kell írni.
Az ár csak akkor közölhető, ha az állandónak tekinthető vagy ha a kiadványnak előfizetési ára is van. Ilyenkor a részegység ára megelőzi az előfizetési árat.

6.7 ÖSSZEFOGLALÁS
Az időszaki kiadványok fizikai jellemzői a részegységek száma : illusztráció ; méret +
kísérő anyag (darabszám : illusztráció ; méret).
Az időszaki kiadvány is megjelenhet sorozatban, az adatok leírása kerek zárójelpárban
történik ugyanúgy, ahogyan a könyvek sorozati adatai esetében.
Kötelező megjegyzést tenni a peridicitásról, a címváltozatról, a főcím jelentéktelen
mértékű megváltozásáról, a bibliográfiai kapcsolatról, a számozás adatcsoportjának elmaradása esetén az időszaki kiadvány számozatlan voltáról, sorszámozás és keltezés rendszertelenségeiről és sajátosságairól.
Ha az összefoglaló szintű lezárt leírás az időszaki kiadvány egy közbenső vagy az utolsó részegységéről készült, a megjegyzésben meg kell adni az induló részegység számozási
adatát.
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Ha az összefoglaló szintű nyitott leírás az időszaki kiadvány egy közbenső részegysége
alapján készült, a megjegyzésben kell megadni a leírás alapjául szolgáló részegység számozási adatát.
Ha az időszaki kiadvány évfolyam- és kötetjelzést is közöl, a kötetjelzést a megjegyzések között kell leírni.
A bibliográfiai leírás nyolcadik adatcsoportja a terjesztési adatok, amelyek között az
ISSN-t, a kulcscímet, a kötés típusát és az árat kell leírni.

6.8 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sorolja fel, melyek a kötelező megjegyzések!
A Megjegyzésben mikor kell megadni az induló részegység számozási adatát?
A Megjegyzésben mikor kell megadni a leírás alapjának a számozási adatát?
Mi a bibliográfiai kapcsolat és hogyan fejezi ki?
Mi a kulcscím és melyik adatcsoportban írja le?
Mi a kulcscím egyezményes jele?
Mi az összefüggés az ISSN és a kulcscím között?
Ki állapítja meg a kulcscímet?
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7. ÖSSZETETT CÍMŰ FOLYÓIRAT BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁSA
7.1 CÉLKITŰZÉS
Ebben a leckében az ágazatokban megjelenő folyóirat, az új folyam és az állandó melléklet egy- és többlépcsős bibliográfiai leírásának tudnivalóiról lesz szó.

7.2 A LECKE TÉMAKÖREI
Az ágazatokban megjelenő folyóirat
Összefoglaló szintű egylépcsős leírás
Az összefoglaló szintű egylépcsős leírás 1. adatcsoportja
Párhuzamos címadatok
Az egylépcsős leírás harmadik adatcsoportja, a számozás
Összefoglaló szintű többlépcsős leírás
Az összefoglaló szintű többlépcsős leírás szerkezete
Állandó, saját című melléklet többlépcsős leírása
Az új folyam többlépcsős nyitott leírása

7.3 AZ ÁGAZATOKBAN MEGJELENŐ FOLYÓIRAT
Az emberi tevékenység minden területe kisebb részterületekre osztható fel, a részek
összessége alkotja az egészet. Tudományos folyóiratok esetében gyakori, hogy a művelt
tudományterület belső struktúrája szerint egy folyóirat csak egy-egy részterület tudományos eredményeit közli. A részterületek összessége alkotja a tudományterület egészét.
Például a mezőgazdálkodás széles tudományterülete olyan részterületekre osztható fel,
mint például biotechnológia, talajtan, növénytermesztés, kertészet-szőlészet, erdészet, állattenyésztés, növényvédelem, gépesítés és így tovább. Ezek a részterületek (ágazatok)
együttesen alkotják a mezőgazdálkodás tudományát. Az ágazatok a saját részterületük
szakirodalmát külön-külön címmel – ágazati címmel – rendelkező folyóiratokban teszik
közzé. Az egyes ágazatok összetartozását pedig közös címmel fejezik ki.

31. kép
68

Ágazatokban megjelenő folyóirat sémája

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS III.
A tudományterület eredményeit ágazatok szerint közlő folyóirat az ágazatok összetartozását tehát az ágazatok közös címével is kifejezi. A szélesebb tudományterületre utaló szó
vagy kifejezés összefoglalja az ágazatokat, ezért ennek a címnek a neve közös főcím. A
szűkebb részterületeket kifejező cím pedig az ágazati cím. A közös cím és az ágazati cím
együtt összetett címet alkot, együttesen fejezik ki a folyóirat tartalmát.

32. kép

Az Agrárirodalmi Szemle Talajtan ágazata

33. kép
7.3.1

A Takarmányozás ágazat

Összefoglaló szintű egylépcsős leírás15

Az összetett főcímű időszaki kiadvány egy kicsit hasonlít a többkötetes könyvhöz, hiszen annak is lehet a kötetek összességére vonatkozó közös főcíme, és az egyes kötetek is

15

A leírás adatcsoportjai és adatelemei megegyeznek a nem összetett című időszaki kiadványok adatcsoportjaival és adatelemeivel, ezért ebben a fejezetben csak az eltérésekre térünk ki.
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kaphatnak saját címet. A közös főcím és a kötetek saját címe együtt fejezik ki a könyv tartalmát.
Ugyanígy az összetett című időszaki kiadványok is közös főcímükkel és ágazati címeikkel együtt fejezik ki a teljes folyóirat tartalmát.
Az összetett című időszaki kiadványok leírásának szerkezete lehet
− egylépcsős vagy
− többlépcsős

Az összefoglaló szintű egylépcsős leírás 1. adatcsoportja

34. kép

Az adatcsoport szerkezete

Összefoglaló szintű egylépcsős leírás ágazatonként készül a folyóiratról. Ügyelni kell
arra, hogy ha a közös főcímhez és az ágazathoz más-más szerzőségi adat tartozik, az adatot
ahhoz a címhez rendelve írja le, amelyikre vonatkozik.
A szerzőségi funkció megfogalmazása segít annak eldöntésében, hogy az adat a közös főcímhez vagy az ágazati címhez tartozik-e. A közös főcímhez magasabb szerzőségi funkció
tartozik, mint az ágazathoz, ami a funkció megnevezésében is kifejezésre jut. A közös címhez tartozó szerzőségi funkció általában a főszerkesztő vagy a felelős szerkesztő, aki átlátja az
egész folyóirat munkáját és elsőszámú felelős azért, hogy a folyóirat egészével elérni kívánt
cél teljesüljön. Meghatározó a folyóirat szellemiségének alakulásában. Ehhez képest az ágazatok tartalmáért a szerkesztő az első számú felelős.
Az adatok tipográfiai elrendezése is sokat elárul az összetartozó adatokról. Jól illusztrálja ezt a 14. ábrán látható példa:
A borítófedél belső oldala, a szerkesztőségi oldal szemléletesen mutatja egyrészt azoknak az ágazatoknak az összességét, amelyek az Agrárirodalmi szemlét alkotják, másrészt
az egyes címekhez tartozó szerzőségi adatokat. A szerkesztőségi oldal így az egész folyóiratról áttekintő információkat nyújt. Az ágazat lapfeje (a borítófedelet követő lap homlokoldalán) a bibliográfiai adatközlés súlypontját az ágazatra helyezi. A közös főcímhez (Agrárirodalmi szemle) a főszerkesztő és a felelős szerkesztő tartozik, az ágazatokhoz a
szerkesztők.
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35. kép

Az 1. adatcsoport leírása egylépcsős leírással

A folyóirat csak az ágazat lapfején közöl alcímet (referáló lap a külföldi szakirodalomból). Egylépcsős leírásban, ha a leírás ágazatonként készül, a példában szereplő alcím csak
az ágazat alcímeként írható le, mert az adatközlő hely tipográfiai megoldása azt sugallja,
hogy az az ágazathoz tartozik. Olyan összefoglaló szintű leírásban azonban, amelyben egy
leírás keretében írja le az összes ágazatot, vagy valamennyi ágazat rendelkezésére áll, a
közös adatok ismeretében eldönthető, hogy az alcím minden ágazatra vonatkozik-e, azaz
leírható-e közös adatként.
A szerzőségi adatok között testület is és személy is szerepel. A folyóiratot közreadó testület meghatározó a folyóirat tartalma szempontjából, ezért a szerzőségi adatok között először a testületi nevet kell leírni. Az Agrárirodalmi szemle nem használ külön ágazati megjelölést, ezért az ágazati címet pont előzi meg.
Az ágazati megjelölés többnyire valamilyen betű, amivel az ágazatok sorrendjét fejezik
ki. Ha van, megelőzi az ágazat címét, és mivel a címhez kapcsolódik, az első adatcsoport
része.
A leírásban mind az ágazati megjelölést, mind az ágazati címet nagy kezdőbetűvel kell
írni.

Párhuzamos címadatok
A párhuzamos címet a főcímre meghatározott előírások szerint kell leírni.
Összetett főcím és összetett párhuzamos cím esetén az első adatcsoport szerkezete:
Közös cím. Ágazati cím = Párhuzamos közös cím. A párhuzamos közös címmel megegyező nyelvű vagy írásrendszerű párhuzamos ágazati cím
Az adatcsoport szerkezete párhuzamos ágazati cím hiányában:
Közös cím = Párhuzamos közös cím. Ágazati cím
Ebben az esetben közömbös, hogy az ágazati cím milyen nyelvű. A lényeg, amiért utolsó címadatként kerül leírásra, hogy nincs más nyelvű ágazati cím.
Az adatcsoport szerkezete párhuzamos közös cím hiányában:
Közös cím. Ágazati cím = Párhuzamos ágazati cím
Nem kell új leírást készíteni, ha a párhuzamos cím változik meg jelentősen vagy tartósan. Ekkor a leírás alapjául szolgáló részegységen található párhuzamos címet kell leírni.
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Az egylépcsős leírás harmadik adatcsoportja, a számozás
Egylépcsős leírás esetén a számozás adatcsoportban csak az ágazat számozási adatai írhatók le. (Az is csak akkor, ha a leírás alapja a mindenkori legelső részegység!) Ha a közös
főcímhez is tartozik számozási adat, azt a Megjegyzésben kell közölni.
Mivel az ágazatok közös főcíme és az ágazati cím egymástól elválaszthatatlan, felvetődhet a kérdés, hogyan lehetséges mégis, hogy a közös címhez más számozási adat tartozzék, mint az ágazathoz. Ez akkor fordul elő, ha a folyóirat már létező ágazatai mellett újabb
témában nyit ágazatot. (Ez a megoldás folyóiratnál ritkábban, sorozatnál gyakrabban fordul
elő.)
7.3.2

Összefoglaló szintű többlépcsős leírás

A folyóirat jellegű kiadványok közül a bibliográfia szempontjaitól függően többlépcsős
leírás készíthető
− az ágazatba tartozó folyóiratról,
− az állandó, saját című mellékletről és
− az új folyamról.
A többlépcsős leírás szerkezeti tagolása lehetőséget nyújt arra, hogy a folyóirat egészére vonatkozó adatokat tartalmazó első lépcső után a leírás második lépcsőjében az ágazatok, mellékletek, új folyamok saját adatait leíró adatcsoportok következzenek.
A leíráshoz felhasználható adatelemek körére, a források rangsorára, az adatok forrásaira, kötelező jeleire vonatkozó előírások megegyeznek az egylépcsős leírásnál leírtakkal,
ezért ebben a fejezetben csak az eltérésekre térünk ki.
7.3.3

Az összefoglaló szintű többlépcsős leírás szerkezete

A nyitott leírás szerkezete, ha az induláskor még nem, csak később bomlik ágazatokra a
lap :
16

36. kép

Nyitott leírás

A közös címhez kapcsolódó adatok között az 1. lépcsőben elmarad a számozás adatcsoport, ha a közös főcímhez nem tartozik külön számozási adat és a terjesztési adatok,

16

A mintában egy lehetséges szerkezet szerepel. Ha több leírható adat is van, a minta azokkal kiegészül.
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mert az ISSN a közös címet és az ágazati címet együtt azonosítja. Ennek az az oka, hogy
ezek az adatok sokkal inkább kapcsolódnak az ágazathoz, mint a közös címhez.
Nézzük meg egymás mellett az Agrárirodalmi szemle egy- és többlépcsős összefoglaló
szintű nyitott leírását.
a) Többlépcsős leírással, ahol a leírás alapja a legelső részegység. Ha az ágazat együtt
indul a lappal, az első lépcsőből elmarad a számozás adatcsoport, a megjelenés éve és a terjesztési adatok:

37. kép

Többlépcsős nyitott leírás

b) Egylépcsős leírással, ahol a leírás alapja egy közbenső részegység:
A megjelenési év az összetett címmel (Agrárirodalmi szemle. Talajtan, trágyázás, öntözés) kapcsolatos legelső részegység megjelenési éve. Ha az a folyóiratból vagy egyéb forrásból megállapítható, szögletes zárójelben leírható. Az egylépcsős leírás együtt fejezi ki a
főcímhez, és az ágazati címhez tartozó adatokat, ezért az ágazat korlátozza a folyóirat egészéről közölhető adatok körét. Részletesebb adatközlést a többlépcsős leírás tesz lehetővé.

38. kép

Egylépcsős nyitott leírás
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7.3.4

Állandó, saját című melléklet többlépcsős leírása

Az állandó mellékletek sajátos problémát vetnek fel. Bibliográfiai adataikat tekintve
önálló lapként működnek, vagyis lehet önálló, a főlaptól eltérő szerzőségi adatuk, számozási adatuk, saját ISSN-jük. Ennek ellenére önállóan nem terjeszthetők. Erre utal, hogy
nincs saját áruk, csak a főlappal együtt jutnak el az olvasókhoz. Tekintettel arra, hogy a
nyitott leírásban a mindenkori első részegység megjelenési éve írható le, a főlap és mellékletének megjelenésre vonatkozó adata eltérhet egymástól, ha a lap és a melléklet nem
ugyanabban az évben indult. Ez az egylépcsős leírásban gondot okoz. Célszerűbb ezért az
állandó mellékleteket többlépcsős leírással leírni. Az első lépcsőbe ekkor a főlap, a második és a további lépcsőkbe pedig a mellékletek adatai kerülnek. A második és minden további lépcsőben az ágazati megjelölés helyét a „Melléklet” szó foglalja el. (A melléklet
címe nagybetű!)
A nyitott leírás szerkezete:

39. kép

40. kép
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7.3.5

Az új folyam többlépcsős nyitott leírása

Új folyam többlépcsős leírásakor az első lépcső az új folyamot megelőző időszaknak az
adatait tartalmazza lezárt leírással, hiszen egy lezárt időszak kifejezése a cél. Az ágazati
megjelölés helyébe értelemszerűen az új folyam, illetve szinonimáinak kifejezése kerül. A
második lépcsőben az ágazat adatait az új folyam adatai váltják fel.

41. kép

42. kép

A nyitott leírás szerkezete

Az első lépcsőben a leírás alapja a folyóirat induló, legelső
részegysége
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43. kép

A leírás alapja a leírás első lépcsőjében egy közbenső és az utolsó
részegység

A leírás első lépcsője az új folyam indulását megelőző időszak lezárt leírása. Lezárt leírás készítéséhez felhasználható a folyóirat közbenső részegysége is, de csak a mindenkori
legelső részegység helyett! Az utolsó részegység számozási adatát kizárólag az utolsó
részegységről szabad venni. Ebben az esetben a megjegyzésekben fel kell tüntetni az induló részegység számozási adatát és az induló részegység megjelenési évét.

7.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A tudományterület eredményeit ágazatok szerint közlő folyóirat az ágazatok összetartozását az ágazatok közös címével is kifejezi. A szélesebb tudományterületre utaló szó vagy
kifejezés összefoglalja az ágazatokat, ezért ennek a címnek a neve közös főcím. A szűkebb
részterületeket kifejező cím pedig az ágazati cím. A közös cím és az ágazati cím együtt
összetett címet alkot, együttesen fejezik ki a folyóirat tartalmát. Leírásuk törtnhet egylépcsősen és többlépcsősen, e szerkezetek leírási szabályai szerint.

7.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Mi az összetett cím?
Mi az összetett című folyóirat főtételének rendszava?
Lehet-e összetett című sorozatról beszélni?
Mi az első adatcsoport szerkezete, ha az összetett címnek párhuzamos címe is
van és a szerzőségi adatok egynyelvűek?
5. Le lehet-e írni összetett című folyóiratot egylépcsős leírással?
6. Mi a különbség melléklet és melléklap között?
1.
2.
3.
4.
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7. Mi a különbség sorozati alcím és alsorozati cím között?
8. Hogyan különbözteti meg a fősorozathoz tartozó szerzőségi adatot az alsorozat
és a sorozatban megjelent dokumentum saját szerzőitől?
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8. A SOROZAT MINT BIBLIOGRÁFIAI FORRÁS LEÍRÁSA
8.1 CÉLKITŰZÉS
Ebben a leckében17 az időszaki kiadványok egy sajátos fajtájával, a sorozattal, mint dokumentumtípussal fog megismerkedni. Már találkozott ezzel a témával a könyvek leírásának ötödik adatcsoportjában, most viszont magát a sorozatot választja leírás tárgyául.
A sorozat leírásával összefüggésben (de nemcsak a sorozatra vonatkozóan) szó lesz a
katalógus és a bibliográfia formai hasonlóságáról és különbözőségeiről, az információ bibliográfiából történő visszakeresésének lehetőségeiről.

8.2 A LECKE TÉMAKÖREI
A sorozat formai jellemzői
Az alsorozatra bomló sorozat
Katalógustétel – bibliográfia-tétel

8.3 A SOROZAT FORMAI JELLEMZŐI
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 például zenemű, 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, ezáltal új
szellemi tartalmat hozva létre. Az időszaki kiadványok típusába tartozik viszont, mert
− előre nem határozzák meg élettartamát,
− időről időre megjelenő részegységekből áll,
− a részegységek összetartozását közös címük,
− sorrendjét számozási adatuk fejezi ki (de vannak számozatlan sorozatok is, amikor
lényegtelen a részegységek sorrendje).
17

A sorozat leírásának adatcsoportjai, adatelemei, a leírás szabályai megegyeznek a hírlap leírásának szabályaival,
ezért ebben a részben csak a sorozatra jellemző eltérésekre térünk ki.
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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. Ezért például egy sorozatban megjelent
könyv egyszerre két dokumentumtípus:

44. kép

Sorozatban megjelent könyv

Jelentős eltérés van az egyes időszaki kiadványtípusok számozási adataiban. A legteljesebb adatsort (évfolyam–szám–keltezés) a napilap tartalmazza. A sorozat számozási
adatai között csupán sorszámot találunk. Ezért a sorozat számozási adatcsoportja rendszerint csak sorszám adatelemből áll. Ha viszont a sorozat nem számozza a részegységeit, ezt a tényt a számozás adatcsoportban [S. d.]18 kifejezés rövidítésével jelölni kell.
Amikor sorozatban megjelent dokumentum (az egyszerűség kedvéért maradjunk a
könyvnél) leírása a feladat, kétféle dokumentumtípus képezi a leírás tárgyát:
− a könyv az MSZ 3424/1-es szabvány szerint és
− a sorozat a KSZ/3. Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok szabályzat szerint.
18

Sine data = adat nélkül
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A leírás elkészítésekor arra kell ügyelni, hogy a kétféle dokumentumtípus adatai ne
keveredjenek.
8.3.1

Az alsorozatra bomló sorozat

Az alsorozatok szerint megjelenő sorozat hasonló az ágazatokban megjelenő folyóirathoz. 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 kifejezi.
A fő- és alsorozat viszonyában több variáns fordul elő:

Van alsorozati jelölő
Az alsorozatoknak nincs saját alsorozati címük, az egyes alsorozatokba tartozó részegységek (a könyvek) 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.

45. kép

Az alsorozatot azonosító alsorozati megjelölés (A; C)

A példában a Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei sorozat „A” alsorozatában
olyan bibliográfiák jelennek meg, amelyek magyar irodalmi folyóiratokkal foglalkoznak.
A „C” alsorozat kötetei a magyar irodalom történetének bibliográfiái. Az egy-egy
alsorozatot alkotó kötetek sorrendjét az alsorozat számozási adata, egy sorszám jelöli.
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Alsorozatokban megjelenő sorozat leírása történhet egylépcsősen és többlépcsősen.
Többlépcsős, összefoglaló szintű, nyitott leírás, ahol az 1. lépcsőben elmarad a számozás adatcsoport, mert a fősorozat nem számozott:

46. kép

Többlépcsős leírás a fősorozatról

Egylépcsős, összefoglaló szintű, nyitott leírás:

47. kép

Egylépcsős leírás a fősorozatról

A példában a leírás tárgyát a fő- és alsorozat együtt képezte. Ebben az esetben az egylépcsős leírás számozás adatcsoportjában csak az alsorozat számozási adatát lehet feltüntetni. Példánkban ez azért nem jelentett gondot, mert a fősorozat eleve nem volt számozott.

Nincs alsorozati jelölő
Az alsorozatoknak vannak saját alsorozati címeik és mind a fő-, mind az alsorozat számozott. Az ISSN a fő- és alsorozatot együtt azonosítja.
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48. kép

Az alsorozatot azonosító alsorozati cím. (Mindkettő számozott)

A sorozat közös főcímének számozása azt fejezi ki, hogy a Magyar Országos Levéltár
kiadványai fősorozatban például a Levéltári leltárak az 1., a Hatóság- és hivataltörténet
pedig a 3. alsorozat. A fősorozatot alkotó alsorozatokat tehát számozásuk és alsorozati címük is azonosítja. A fősorozat egy részegysége valamely alsorozat, amelyik maga is több
részegységre bomlik. Az alsorozat részegységei könyvek.
A leírás tárgya a fősorozatot alkotó valamennyi alsorozat:

49. kép

Többlépcsős, összefoglaló szintű nyitott leírás a teljes sorozatról

Ezzel a bibliográfiai tétellel tehát azt fejezte ki, hogy az 1946-ban indult Magyar Országos Levéltár kiadványai című sorozatnak milyen alsorozatai jelentek meg. Hogy az
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egyes alsorozatokat milyen könyvek alkotják, azt – a bibliográfia szempontjai szerint – az
egyes lépcsők után lehet jelzésszerűen (cím / szerző) felsorolni.
Ha a bibliográfia szempontjai úgy kívánják, alsorozatonként egy- vagy többlépcsős leírás is készíthető. Az alábbi példában a leírás tárgya a Levéltári leltárak című alsorozat, a
leírás alapja az alsorozat legelső részegysége. A leírás kiegészül az alsorozatban megjelent
könyvek cím- és szerzőségi adataival, így a tétel arról is információt ad, hogy a Levéltári
leltárak alsorozatban – a bibliográfia gyűjtőköri időhatárain belül – mi jelent meg:

50. kép

A bibliográfiai kapcsolat kifejezése bibliográfiába kerülő tételen

Ezzel a bibliográfiába kerülő tétellel azt fejezte ki, hogy az 1950-ben indult Levéltári
leltárak alsorozatnak csak az 5. számú részegysége tartozik a bibliográfia tartalmi időhatáraiba és az alsorozat megjelenése még nem fejeződött be. Az 5. számú részegység (a
könyv) bibliográfiai adatait a hivatkozott tételszám alatt lehet visszakeresni:

51. kép

A sorozat leírásához tartozó, a könyvvel való bibliográfiai kapcsolatot leíró, bibliográfiába kerülő tétel

Fősorozat - alsorozat
Egyazon fősorozat keretében egyes művek a fősorozatban közvetlenül, alsorozati cím
nélkül (51. ábra), mások alsorozatba tartozóan (52. ábra) jelennek meg.
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52. kép

Alsorozati adatok nélkül megjelent sorozat

53. kép
Ebben az esetben a leírás tárgya
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a) a fősorozat alsorozati cím nélkül, és
b) az alsorozat a fősorozati címmel együtt.
A közös főcímhez és az alsorozathoz külön-külön kapcsolódó, eltérő ISSN azt fejezi ki,
hogy vannak a sorozatnak olyan részegységei, amelyeket nem sorolnak alsorozatba, hanem
közvetlenül a fősorozat keretében jelennek meg.

54. kép
8.3.2

Az alsorozat többlépcsős leírása

A sorozat és részegységeinek visszakereshetősége a cédulakatalógusból

Sorozatban megjelent könyv formai feltárásakor eltérő módon járnak el akkor, ha a tétel
katalógusba kerül, és másképpen bibliográfia-szerkesztéskor.
Emlékeztetőül:
A katalógus konkrét könyvtár állományáról tájékoztat, a bibliográfia pedig a megjelent
irodalomról.
Cédulakatalógus számára egyetlen leírás készül annyi példányban, ahány helyre a tételt
be akarják sorolni. Ekkor a leírás tárgya a könyv. A könyvek bibliográfiai leírásának ötödik
adatcsoportja tartalmazza a sorozat adatait, amelyek közül a sorozat főcímét rendszóként
kijelölve, a tétel bekerül a sorozati katalógusba.

55. kép

A sorozati cédulakatalógus számára készült tétel (a leírás tárgya a
könyv)

A tétel leírás részében a besorolás céljára kizárólag a dokumentum főcíme jelölhető ki.
A sorozat főcíme egy – a könyvtől eltérő –, másfajta bibliográfiai forrástípus főcíme, ezért
megengedett ez a megoldás. A tétel arra a kérdésre ad választ, hogy a Magyar história.
Életrajzok című sorozatnak milyen részegységei vannak meg a könyvtárban. Magáról a so85
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rozatról azonban ez a leírás keveset mond. A könyvek leírásának 5. adatcsoportjában nem
kötelező közölni a sorozat szerzőségi adatát, ha a sorozatcím nem semmitmondó.
8.3.3

A bibliográfia-tétel

Ha a munka célja bibliográfia-szerkesztés, készül egy leírás
− a könyvről és egy másik leírás
− a sorozatról, mint időszaki kiadványról.
Bibliográfiába kerülő tételen értelemszerűen nincs rendszókijelölés, mert a tételek sorrendjét a raktári jelzet helyét elfoglaló sorszám mutatja. Erre a sorszámra utalnak a mutatóban betűrendbe rendezett formai és tartalmi visszakeresési szempontok (személynevek,
földrajzi nevek, testületi nevek, címek, valamint tárgyszavak), amelyek segítségével viszszakereshetők a tételek.
A sorozatról bibliográfia számára készült tétel (a leírás tárgya a sorozat, alapja a legelső
részegység)
Az időszaki kiadványról – köztük a sorozatról – bibliográfia számára készülő tétel – a
bibliográfia típusától függően – vagy lezárt, vagy nyitott leírással tartalmazza a bibliográfiai leírást. A nemzeti bibliográfiák például a nyitott leírással készült tétellel azt fejezik ki,
hogy az adott időszaki kiadvány legelső részegysége megjelent, de még további részegségek várhatók. Egy szakbibliográfiába kerülő tételnek inkább az a feladata, hogy tájékoztasson arról, hogy a bibliográfia témájának tartalmi időhatárain belül mi jelent meg. Például
ha a bibliográfiát azzal a céllal állították össze, hogy az 1980 és 1990 között megjelent
magyar történeti irodalmat gyűjtse össze, akkor a bibliográfiában a témába vágó időszaki
kiadványok részegységeinek ebben a tíz évben megjelent csoportja fog szerepelni lezárt leírással. Így lesznek olyan folyóiratok, sorozatok, amelyek már korábban is megjelentek,
ezért a megjegyzések között le kell írni az induló részegység számozási adatát és az induló
részegység megjelenési évét.
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56. kép
8.3.4

Sorozat és bibliográfiai kapcsolatainak tételei szakbibliográfiában

A sorozat és bibliográfiai kapcsolatai az elektronikus katalógusban

Az entitások között bonyolult kapcsolatok jöhetnek létre, amelyek egész hálózatot hoznak létre a bibliográfiai univerzumban, ahol a kérdés gyakran úgy vetődik fel, hogy meddig tart az eredeti mű új kifejezésformája és hol kezdődik az új mű. A felhasználó pontosabb tájékozódásának elősegítése érdekében a bibliográfiai rekordban különféle megközelítésű kapcsolatokat lehet tükrözni, amelyek többletinformációkkal segítik a használót az
összefüggések felismerésében.
Mű és mű közötti kapcsolat a többlépcsős leírás lépcsőinek kapcsolata, ahol az összekötő elem a közös adatokat tartalmazó első lépcső. Ennek tükröződése többkötetes könyv kötetiről készült önálló rekordok és a közös adatok rekordjának kapcsolata stb.
Ha a leírás tárgya sorozatban megjelent könyv, a könyv rekordjához kapcsolódnak
olyan rekordok, amelyek a leírás tárgyához szorosan kapcsolódó más műről, kifejezési
formáról, megjelenítési formáról készülnek. Így a kapcsolódó rekord kifejezheti a leírás
tárgyának fő- és alsorozati adatait, eredeti nyelvű kiadásának, fordításának adatait, kapcsolódik hozzá más hordozón megjelent további kiadásáról készült rekord; ha van előzménye,
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vagy folytatása, azokról készült rekord, illetve ha a leírás tárgya többkötetes könyv, a kötet-adatok rekordjai.

57. kép

Mű és mű közötti kapcsolat a rekord címkés megjelenítési formátumában

58. kép
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8.4 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,
– 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.

8.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Milyen kiadványoknak van összetett címük?
2. Hogy nevezik az összetett című folyóiratot?
3. Hogy nevezik az összetett című sorozatot?

89

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS III.
4. Az adatelemek megnevezésével írja le az ágazatokban megjelenő folyóirat
egylépcsős, összefoglaló szintű nyitott leírásának a sémáját! A leírás alapja
egy közbenső részegység volt.
5. Az adatelemek megnevezésével írja le az ágazatokban megjelenő folyóirat
többlépcsős, összefoglaló szintű lezárt leírásának a sémáját! A leírás alapja a
legelső és a legutolsó részegység volt.
6. Hogyan teszi lehetővé, hogy az ágazat címe szerint is vissza lehessen keresni a
tételt? (Ehhez ismételje át az előző szemeszter tételszerkesztéssel kapcsolatos
leckéit!)
7. Ha a közös címhez és az ágazat címéhez is tartozik számozási adat, az egylépcsős összefoglaló szintű leírás Számozás adatcsoportjában melyik számozási
adatot írja le?
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9. AZ ÉVKÖNYV19 BIBLIOGRÁFIAI LEÍRÁSA
9.1 CÉLKITŰZÉS
Ebben a leckében az évkönyv formai és leírási sajátosságaival fog megismerkedni. A
lecke leglényegesebb pontja a számadatot is tartalmazó cím helyes leírása, valamint a számozási adatok és a kiadó kilétének a tisztázása.

9.2 A LECKE TÉMAKÖREI
Az évkönyv formai jellemzői
Az évkönyvek típusai
Az évkönyv címadatának jellegzetességei
A címben előforduló időszak megnevezése ragozott alakban
A címben előforduló időszak megnevezése melléknévi alakban
A címben előforduló időszak megnevezése ragozás nélkül
A részegységek fizikai tagozódását kifejező sorszám és megnevezés helye a leírásban

9.3 A TÉMA KIFEJTÉSE
9.3.1

Az évkönyv formai jellemzői

Az időszaki kiadványok közül az évkönyv hasonlít leginkább a könyvre, hiszen fizikai
megjelenési formája az esetek nagy részében a könyvekével azonos. Hasonlít a könyvre,
mert többnyire van
− címoldala, amit a bibliográfiai leírás készítésekor elsősorban kell forráshelyként
figyelembe venni, de emellett a címoldal helyettesítők fogalma éppúgy él, mint a
hírlapok és folyóiratok esetében!
− fizikai jellemzői a könyvre is jellemzőek (fűzött vagy kötött, van tartalomjegyzéke, ára
stb.).
Amiért az évkönyvet az időszaki kiadványok dokumentumtípusába kell sorolni:
− részegységei időről időre megjelennek (de előre nem eldöntött, hogy meddig),
− a részegységek összetartozását közös címük fejezi ki,
− az egyes részegységek sorrendjét számozási adatuk mutatja.
9.3.2

Az évkönyvek típusai

A megjelenés indítékait tekintve az évkönyvek több típusba sorolhatók:
a) A közreadó testület saját működésének adatait kívánja időről időre megjelenő kiadványban közzétenni. Legjellegzetesebb példái e kiadványoknak az iskolai értesítők, más néven iskolai évkönyvek. Becses adatokat tartalmaznak a kutatás számára, hiszen évről évre közzéteszik tanulóik névsorát, a tanterveket, az ajánlott
tankönyveket, információval szolgálnak az iskolai könyvtár állományára, használa19

Az évkönyv leírásának adatcsoportjai, adatelemei, a leírás szabályai megegyeznek a hírlap leírásának szabályaival, ezért ebben a részben csak az évkönyvre jellemző eltérésekre térünk ki.
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b)

c)

d)
e)

tára, a szertárak felszereltségére vonatkozóan, közzéteszik az iskolát anyagilag támogatók névsorát, az önképzőkörök, az iskolához kapcsolódó ifjúsági egyesületek
működésének adatait és így tovább. Az esetek túlnyomó többségében a működési
adatait közreadó testület egyúttal az évkönyv kiadója is, bár kiadói minőségét nem
mindig tünteti fel az évkönyvön. Nagyon ügyelni kell tehát arra, hogy kiadó feltüntetésének hiányában a nyomdát nem szabad kiadóként leírni! (Természetesen
nyomda is lehet kiadó, de ezt a tényt világosan fel kell tüntetni a kiadványban. A
nyomdát kiadóként csak akkor szabad leírni, ha minden kétséget kizáróan meggyőződtünk arról, hogy a leírni szándékozott dokumentum a nyomda kiadásában
jelent meg!)
A közreadó intézmény legújabb kutatási eredményeit közli. Ez az évkönyv-típus
olyan tanulmányokat tesz közzé, amelyek tematikailag illeszkednek a közreadó
testület tevékenységéhez. A kiadó és a közreadó ebben az esetben is megegyezik.
Szélesebb érdeklődő közönséget vonzó szakévkönyek, mint például sport, film. Kiadójuk általában hivatásos kiadó. Ide sorolhatók a nagy számban megjelenő statisztikai évkönyvek is.
Folyóiratok évkönyv-részegységei (például Ez a divat évkönyv). Maga a folyóiratot is megjelentető kiadó adja ki.
Szépirodalmi igényeket is kielégítő almanachok, kalendáriumok.

9.3.3

Az évkönyv címadatának jellegzetességei

Amikor kézbe vesz egy könyvnek látszó dokumentumot, legelőször azt kell eldönteni
róla, hogy
− többkötetes könyv egy kötetéről van-e szó,
− sorozatba tartozó monografikus mű, vagy
− az évkönyvek csoportjába tartozó időszaki kiadvány.
Viszonylag egyszerű a dolga, ha az ISSN magyarországi bevezetése után Magyarországon megjelent kiadványok típusáról kell dönteni. A kiadványba írt ISBN vagy ISSN egyúttal azt is elárulja, hogy milyen dokumentumtípussal van dolga. Ezek hiányában – a fogalmak pontos ismeretében – magának kell dönteni e kérdésben. Legbiztosabb támpont az
időszakosságra utaló adatok megléte.
Amikor egy kiadvány címe számadatot tartalmaz, szinte sugallja a kérdést, hogy vajon
időszakosságot fejez-e ki vagy sem?
Az évkönyv típusú kiadványok címadatai – leginkább azonban a főcímük – különféle
megfogalmazásokban ugyan, de tartalmazzák az időszakosságra vonatkozó adatokat.
Az időszak megnevezésének nyelvtani alakja befolyásolja az adat leírásban elfoglalt
helyét. A cím szám-jellegű adatai a bibliográfiai leírás készítésekor a címből elmaradnak (ahol szövegelhagyás keletkezik, amit jelölni kell), és a számadatok részére fenntartott számozás adatcsoportba kerülnek.
9.3.4

A címben előforduló időszak megnevezése ragozott alakban

Az időszak ragozott alakú megnevezése (például „évben”, „évről”, „évre”) attól függően lesz része a leírás első adatcsoportjának, hogy a forrásban névelő előzi-e meg vagy sem.
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59. kép

Az időszak megnevezése ragozott alakban

Az ábrán látható évkönyv címe tartalmaz egy csonkán közölt átmenő évszámot (189394-ik) is. Az évszám a leírásban semmiképp nem maradhat a főcím része, mert a keltezési
adatok közlésére saját adatcsoport, a számozás szolgál. Az első adatcsoport leírásakor tehát
a címből el kell hagyni az évszámot, minek következtében szövegelhagyás keletkezik. Ezt
jelölni kell a szövegelhagyás egyezményes jelével, a három ponttal. A számadat lekerül a
számozás adatcsoportba az alábbi szabály figyelembevételével:
A forrásban csonkán szereplő átmenő évszámok csonkán szereplő második tagját nem
kell kiegészíteni az évezred és az évszázad számadatával, ha megegyezik az első év első két számjegyével. Ha azonban a csonka évszám nem átmenő vagy összevont számozásban fordul elő, az évszámot ki kell egészíteni és a kiegészítést szögletes zárójelben közölni.
A címoldal az „évről” szóval megnevezi azt az időszakot, amelyről az évkönyv szól. Az
időszak megnevezésének van egy jelzője (iskolai), de ez nem befolyásolja az adat helyét a
leírásban. Meghatározó viszont az időszak megnevezésének nyelvtani alakja, a mondatban
elfoglalt helye és az időszak megnevezéséhez tartozó névelő.
Ha az időszak megnevezése ragozott alakban (évben, évről) fordul elő a címben, vagy
melléknévi alak (évi) és az időszak megnevezéséhez névelő is tartozik, az időszak
megnevezése a leírásban továbbra is a főcím része marad. (A névelő beépíti az időszak
megnevezését a címbe).
Más időszaki kiadványfajtáktól eltérően, évkönyvről gyakrabban készülnek monografikus szintű leírások, mint összefoglaló szintűek. A kiadvány jellege befolyásolhatja, hogy
mikor célszerű összefoglaló szintű nyitott és mikor monografikus szintű lezárt leírást készíteni.
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Lezárt leírás esetén (valamennyi időszaki kiadványtípusra jellemzően)
− a számozás adatcsoportba a leírás alapjának számozási adata kerül akkor is, ha az
nem a legelső részegység. Ez utóbbi esetben viszont a megjegyzések között fel kell
tüntetni az induló részegység számozási adatát és megjelenési évét,
− mivel a leírás monografikus szintű, a terjedelmi adatok között az oldalszámot le
kell írni.

60. kép

Az 59. ábrán látható évkönyv monografikus szintű bibliográfiai leírása

A sorszámnévképző toldalékokat ponttal kell helyettesíteni, ha a leírás nyelvének helyesírási szabályi ezt megengedik.

Az időszak megnevezése címkezdetként
Az időszak megnevezése nem marad a főcím része, ha címkezdetként szerepel ragozott formában és nem tartozik hozzá névelő. A leírásban a cím elejéről elhagyott keltezést és időszak-megnevezést nem kell jelölni a szövegelhagyás jelével, mert az befolyásolná a címszerinti tétel betűrendi helyét. (Ha viszont a cím belsejéből vagy a
végéről történik a szövegelhagyás, azt jelölni kell!)
Címkezdetként ragozott alakban előforduló időszak megnevezése
A kiadványon:

1997. évben állami díjakkal kitüntetettek névjegyzéke

A leírás 1. adatcsoportjában: Állami díjakkal kitüntetettek névjegyzéke
A 3. adatcsoportban:

1997. évben-

A fenti példában szereplő kiadvány esetében a főcím első szava csak abban az esetben
lenne kis betű, ha a leírásban adatelhagyás jele előzné meg. Az alkalmazott szabály szerint
azonban esetünkben nem kell jelölni az adatelhagyást, ezért a főcímet sem lehet kis betűvel
kezdeni.
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A címben előforduló időszak megnevezése melléknévi alakban

61. kép

Az időszak megnevezése melléknévi alakban

A forrásban a számozási adat mellett melléknévi formában megadott időszak megnevezése – akár címkezdetként, akár a címszövegen belül fordul elő és nem tartozik hozzá névelő, a leírásban a számozás adatcsoportba kerül.
A kiadványban hibásan vagy tévesen közölt ISSN-re megjegyzést kell tenni, a helyes
ISSN-t pedig – főforrásból származó adatként – a javítás tényének kerek zárójelpárban történő közlése mellett külső forrásból le kell írni:

62. kép

A kiadványban tévesen közölt ISSN leírása

A címben előforduló időszak megnevezése ragozás nélkül
A forrásban a számozási adat mellett ragozás nélkül álló időszak-megnevezés a leírásban a számozás adatcsoportba kerül.

95

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS III.

63. kép

Az időszak megnevezése alanyesetben

Az időszak megnevezése a példában nem része a főcímnek (nem alkot vele egy nyelvtani szerkezetet), ezért nem kell kitenni a szövegelhagyás jelét.

A részegységek fizikai tagozódását kifejező sorszám és megnevezés helye
a leírásban
A részegységek fizikai tagolódásának kifejezésére vonatkozó adatokat nem szabad öszszetéveszteni a részegységek időbeli egymásutániságát kifejező adatokkal. A részegységek
fizikai tagolódásának adatai azt fejezik ki, hogy a részegység több fizikai egységből – például kötetből, füzetből stb. – áll. Mivel ezek az adatok nem időbeli egymásutániságot fejeznek
ki, nem a számozás, hanem a megjegyzések adatcsoport részét képezik. Az egyes részegységek
fizikai tagolódásáról összefoglaló megjegyzést kell tenni.
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64. kép

Az évenként két kötetben megjelenő adattár 1967. évi első kötete

65. kép

Több kötetben megjelenő időszaki kiadvány leírása

9.4 ÖSSZEFOGLALÁS
Az időszaki kiadványok közül az évkönyv hasonlít leginkább a könyvre, hiszen fizikai
megjelenési formája az esetek nagy részében a könyvekével azonos. Hasonlít a könyvre,
mert többnyire van címoldala, amit a bibliográfiai leírás készítésekor elsősorban kell forráshelyként figyelembe venni, de emellett a címoldal helyettesítők fogalma éppúgy él, mint a
hírlapok és folyóiratok esetében! fizikai jellemzői a könyvre is jellemzőek (fűzött vagy kötött,
van tartalomjegyzéke, ára, stb). Amiért viszont az évkönyvet az időszaki kiadványok dokumentumtípusába kell sorolni:
– részegységei időről időre megjelennek (de előre nem eldöntött, hogy meddig),
– a részegységek összetartozását közös címük fejezi ki,
– az egyes részegységek sorrendjét számozási adatuk mutatja.
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A főcímben előforduló századatot a főcímből el kell hagyni, mert a helye a számozás
adatcsoportban van. Az adatelhagyást jelölni kell. Az időszak megnevezése a főcím réze
marad, ha névelő előzi meg, vagy ha ragozott alakban fordul elő. A melléknévi alak a számozás adatcsoport része a bibliográfiai leírásban.

9.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Az évkönyv főcíméből vagy alcíméből elhagyott számozási adat
2. Miről ismeri fel, hogy a leírás tárgya évkönyv (tehát időszaki kiadvány) és
nem egy olyan könyv, amelyik valamilyen számot is tartalmaz a címében?
3. Melyek azok az esetek, amikor az időszak megnevezése a főcím része marad?
4. Melyek azok az esetek, amikor az időszak megnevezése a Számozás adatcsoportba kerül?
5. A címben előforduló névelőnek milyen szerepe van az időszak-megnevezés
helyének a megállapításában?
6. Főcímből elhagyott évszám, illetve időszak-megnevezés helyett mikor nem teszi ki a szövegelhagyás jelét?
7. Ha az évkönyv címében az átmenő számozás mindkét tagja csonkán szerepel,
hogyan írja le az adatot?
8. Mi lesz az évkönyv főtételének első besorolási adata? (Ehhez ismételje át az
előző szemeszter tételszerkesztéssel kapcsolatos leckéit!)
9. Mikor kap az évkönyv egységesített címet a besorolási adatban?
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10. IDŐSZAKI KIADVÁNYOKBAN MEGJELENT
RÉSZDOKUMENTUMOK ANALITIKUS LEÍRÁSA

10.1 CÉLKITŰZÉS
Eddig megtanulta, hogyan lehet magát az időszaki kiadványt visszakereshetővé tenni. A
pontos és megbízható információszolgáltatáshoz azonban arra is szükség van, hogy a folyóiratokban és egyéb kiadványokban nap mint nap százezerszámra megjelenő cikkekről,
tanulmányokról, egyéb közleményekről is tájékoztatást tudjon nyújtani. Ez csak úgy lehetséges, ha a kiadványokban megjelenő részdokumentumokat is feltárja. Ennek a módjáról
szól ez a lecke.

10.2 A LECKE TÉMAKÖREI
A bibliográfiai leírás tárgya
Az analitikus leírás szerkezete
Az adatok forrásai
A leírás nyelve és az adatok írásmódja
Egyetlen cikk egyedi egylépcsős leírása
Folytatásokban megjelenő részlet leírása
Ismertetések bibliográfiai leírása

10.3 A GYŰJTEMÉNYT ALKOTÓ MŰVEK VISSZAKERESHETŐSÉGÉNEK
BIZTOSÍTÁSA

10.3.1 A bibliográfiai leírás tárgya
A nyomtatásban megjelent információk jelentős hányada nem önálló könyvként lát
napvilágot, hanem folyóiratok, napilapok, évkönyvek közleményeiként. Például a Könyvtári figyelő 1997. évi 1. száma nyolc önálló tanulmányt, öt tömörítvényt és három szakkönyv ismertetését közli, köztük olyan jelentős témákat, mint a magyar könyvtári szaksajtó
története vagy a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma, de a könyvszemle rovat olyan
témáról is tájékoztat könyvismertetésein keresztül, mint az internet könyvtári alkalmazása.
Ha ezeket a cikkeket, tanulmányokat, közleményeket nem választanánk önálló leírás
tárgyául, azok elvesznének az információkeresés számára. Ezért e részdokumentumokról
analitikus leírások készülnek.
Ugyanúgy, ahogy minden más dokumentumtípus, a részdokumentumok leírása is lehet
teljes vagy egyszerűsített attól függően, hogy a rendelkezésre álló adatok köréből a lehető
legteljesebb adatsort írja-e le vagy sem.
A leírás tárgyául választható
− egyetlen cikk, tanulmány vagy egyéb közlemény, ekkor a leírás egyedi,
− folytatásokban közölt cikk egésze, amikor a leírás összefoglaló.
10.3.2 Az analitikus leírás szerkezete
A leírás szerkezete lehet egylépcsős vagy többlépcsős.
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Az analitikus leírás négy részből áll:
1. a részdokumentum (a leírás tárgya) adatai
2. a részdokumentum adatait a forrásdokumentum adataival összekötő elem
3. a forrásdokumentum adatai
4. a részdokumentum helye a forrásdokumentumban.
10.3.3 A leírás első részének adatcsoportjai és egyezményes jelei
A leírás első részében a leírás tárgyának, vagyis az időszaki kiadványban megjelent
cikknek, tanulmánynak, közleménynek stb. a saját adatait kell közölni.
2. tábla A leírás első részének adatai és egyezményes jelei
Az adatcsoport adatelemei
(Nincs leírható elem a 3., 4. és 8.
adatcsoportban)
1. adatcsoport: Cím- és szerzőségi közlés
Főcím [az információhordozó általános megnevezése]
A részlet megjelölése folytatásokban megjelenő cikkek
egylépcsős leírásában
A részlet megjelölése folytatásokban megjelenő cikkek
többlépcsős leírásában
A részlet címe folytatásokban megjelenő cikkek egylépcsős leírásában, ha a részlet nincs megjelölve
A részlet címe folytatásokban megjelenő cikkek egylépcsős leírásában a részlet megjelölését követően
Az információhordozó általános megnevezése
Párhuzamos cím
Egyéb címadat
Első szerzőségi közlés
Második és minden további, de az előzőleg leírttól eltérő szerzőségi adat
Azonos funkciójú szerzőségi adat
A szerző munkahelye
A részközlemény címe
A részközleménnyel kapcsolatos szerzőségi adat
2. adatcsoport: Kiadás
Kiadásjelzés
Adott kiadás első szerzőségi adata
5. adatcsoport: Fizikai jellemzők
Az információhordozó fajtájának megnevezése
A részletek száma
Terjedelem
Illusztráció
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Az adatelemek
egyezményes jelei

. (pont)
új bekezdés
. (pont)
, (vessző)
[ ] (szögletes zárójel)
= (egyenlőségjel)
: (kettőspont)
/ (dőlt vonal)
; (pontosvessző)
, (vessző)
( ) (kerek zárójel)
. (pont)
/ (dőlt vonal)
. – (pont, gondolatjel)
/ (dőlt vonal)
. – (pont, gondolatjel)
. (pont)
, (vessző)
: (kettőspont)

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS III.
Az adatcsoport adatelemei
Az adatelemek
(Nincs leírható elem a 3., 4. és 8.
egyezményes jelei
adatcsoportban)
Melléklet
+ (pluszjel) vagy & (et)
6. adatcsoport: (Sorozat)
A cikksorozat főcíme
. – (pont, gondolatjel)
A cikksorozat egyéb címadata
: (kettőspont)
A cikksorozat első szerzőségi adata
/ (dőlt vonal)
A cikksorozat második szerzőségi adata
; (pontosvessző)
Sorozati szám
; (pontosvessző)
7. adatcsoport: Megjegyzések
Minden megjegyzés első adata előtt . – (pont, gondolatjel)
10.3.4 A leírás második részének egyezményes jelei
A leírás második részének funkciója a részdokumentum (a cikk) és a forrásdokumentum adatainak az összekapcsolása. A kapcsolat jelölésére – szabad választás szerint, de
a házi katalogizálási szabályzatban rögzítetten – háromféle összekötő elem használható:
// (kettős dőlt vonal)
== (kettős egyenlőségjel)
In: („-ban” „-ben” kifejezés) ez az általánosabban használt.
10.3.5 A leírás harmadik részének adatcsoportjai és egyezményes jelei
A leírás harmadik részében annak a forrásdokumentumnak az adatait kell közölni,
amelyben a cikk megjelent.
3. tábla: A leírása harmadik részének adatcsoportjai és adatelemei
Az adatcsoport adatelemei

Az adatelemek
egyezményes jelei

(N incs leírható elem a 3-6. adatcsoportban)
1. adatcsoport: Cím- és szerzőségi közlés
Főcím
A közös címet követő ágazati megjelölés
. (pont)
Az ágazati megjelölést követő ágazati cím
, (vessző)
Az információhordozó általános megnevezése
[ ] (szögletes zárójel)
Párhuzamos cím
= (egyenlőségjel)
Egyéb címadat
: (kettőspont)
Első szerzőségi közlés
/ (dőlt vonal)
Második és minden további, de az előzőleg leírttól eltérő szerzőségi adat
; (pontosvessző)
Azonos funkciójú szerzőségi adat
, (vessző)
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Az adatcsoport adatelemei
(N incs leírható elem a 3-6. adatcsoportban)
2. adatcsoport: Kiadás
Kiadásjelzés
7. adatcsoport: Megjegyzések
Minden megjegyzés első adata előtt . – (pont, gondolatjel)
8. adatcsoport: Terjesztési adatok
ISSN
Kulcscím

Az adatelemek
egyezményes jelei
. – (pont, gondolatjel)

szóköz
= (egyenlőségjel)

10.3.6 A leírás negyedik részének adatcsoportjai és egyezményes jelei
A leírás negyedik részében leírt adatok a cikk helyét mutatják a forrásdokumentumban.
4. tábla A leírás negyedik részének adatcsoportjai és adatelemei
Az adatcsoport adatelemei

Az adatelemek
egyezményes jelei

Számozás és terjedelem
A számozás első adata
Átmenő számozási adatok között
Összevont számozási adatok között
A sorszámozást követő keltezés
Párhuzamos számozási adatok
Számozási adatokat követő új folyam megnevezése
Az új folyam megnevezését követő új számozás
A cikk oldalszámozása a forrásdokumentumon belül

. – (pont, gondolatjel)
/ (dőlt vonal)
- (kötőjel)
( ) (kerek zárójel)
= (egyenlőségjel)
; (pontosvessző)
, (vessző)
, (vessző)

10.3.7 Az adatok forrásai

A részdokumentum (cikk) adatainak forrásai
A részdokumentum adatainak megállapításakor a forrásokat az alábbi sorrendben kell
figyelembe venni:
1. A részdokumentum címfeje, továbbá első és utolsó oldala.
2. A forrásdokumentum egésze.
3. A részdokumentum egésze.
Valamennyi forrás főforrásnak számít, viszont a második és a harmadik helyen álló forráshelyről adatot csak akkor szabad venni, ha az az adat a sorrendben előbb álló forráshelyen nem található.
Külső forrásból adat csak akkor vehető, ha azt a részletes szabályok nem tiltják. Ebben
az esetben az adat megengedett forrásból származónak minősül.
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A forrásdokumentum adatainak forrásai
Az adatforrásokat az időszaki kiadványok leírásának szabályai szerint kell figyelembe
venni. A részdokumentum helyét a forrásdokumentumban a részdokumentum alapján kell
leírni.

A leírás nyelve és az adatok írásmódja
A leírás nyelvére és írásrendszerére, a kis és nagy kezdőbetűk használatára ugyanazok a
szabályok vonatkoznak, mint a könyvek és az időszaki kiadványok egészének leírására.
A bibliográfia nyelvén kell viszont megadni
– az információhordozó általános megnevezését,
– az információhordozó fajtájának megnevezését,
– a fizikai jellemzőket és
– a megjegyzéseket.
Nagy kezdőbetűvel kell írni
– minden adatcsoport kezdő szavának első betűjét és
– amit az illető nyelv helyesírási szabályai szerint nagy kezdőbetűvel kell írni.
A számokat a forrás közléséhez hűen, arab vagy római számmal, illetve betűvel kell leírni,

DE
van néhány eset, amikor a számokat át kell írni arab számra:
– kiadásjelzés,
– a fizikai jellemzők adatcsoportban a részletek,
– darabszám,
– számozási adat,
– sorozati szám,
– a részlet megjelölésének sorszám adata. Ezekben az adatokban a sorszámnévképző toldalékokat ponttal kell helyettesíteni.
10.3.8 Egyetlen cikk egyedi egylépcsős leírása
Mivel a leírás szabályai nem térnek el a könyvek és az időszaki kiadványok leírásánál
tanultaktól, itt csak az analitikus leírásnál használatos jellegzetességekre térünk ki.

A leírás első adatcsoportja, a cím- és szerzőségi közlés
Az adatcsoport szerkezete:
Cikk főcíme [az információhordozó általános megnevezése] : egyéb címadat / a cikk
szerzőségi adata
Cikk főcíme = cikk párhuzamos címe / a cikk első szerzőségi adata, második szerzőségi adata
Cím nélkül megjelent részdokumentum (például egy híradás) leírásában főcímként az
első mondatot (vagy annak kezdő részét) kell megadni.
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Az egyéb címadat leírása csak abban az esetben kötelező, ha
− a részdokumentum címe általános jelentésű szó vagy kifejezés:
Hírek : a Nyírségi Ősz rendezvényei
Elnökségi beszámoló : a Pedagógusok Szakszervezetének közleménye
−

ha az egyéb címadat szerzőségi adatot tartalmaz:
Nyelv és lélek – vajdasági helyzetkép : beszélgetés Szeli István akadémikussal

−

közli annak a személynek, testületnek vagy földrajzi helynek a nevét, illetve annak
a műnek a címét, akiről/amelyről a részdokumentum szól:
Magyar könyvtárak a Felvidéken : 1919-1989 : Csehszlovák Köztársaság

−

ha évszámot tartalmaz:
Bognár Rezső : 1913–1990

−

egyéb címadatként meg lehet adni a részdokumentum műfajának a megnevezését:
Tisztelt Olvasó! : [vezércikk]
Bolevácz József : 1937-1997 : [nekrológ]

Több szerző által írt, összefoglaló címmel megjelent részdokumentum
Több szerző által írt, összefoglaló címmel megjelent részdokumentum leírásakor először az összefoglaló címet kell leírni, majd az első részközlemény címét és szerzőségi
adatait, majd a második, és minden további részközlemény cím- és szerzőségi adatait.
Az összetartozó adatokat ponttal kell lezárni.
Polgárnak lenni : [körkérdés]. Értékrend, életmód, életstílus /Gerő András. Magyar
polgár / Lengyel László. A létezés joga / Levendel László
A cikk információhordozójának általános megnevezését (a főcím után szögletes zárójelben) csak abban az esetben kell leírni, ha eltér a forrásdokumentum hordozójától, vagy
ha a forrásdokumentum egésze nem nyomtatott hordozón jelent meg. Az információhordozó általános megnevezése hagyományos előállítású kiadvány leírásakor: [nyomtatott szöveg]
A szerzőségi adatok közül a közreműködőkre vonatkozó adatokat csak akkor kell leírni,
ha a részdokumentum szerzője ismeretlen.
A szerző neve után kerek zárójelpárban fel lehet tüntetni a munkahely adatait abban a
formában, ahogyan a forrás tartalmazza. Ha a testület neve a forrásban több nyelven szerepel, a hivatalos névalakot kell előnyben részesíteni. Ha ez a szempont nem érvényesíthető,
a főcím nyelvével megegyező nyelvű névformát kell leírni.
Kiadásjelzést csak akkor kell közölni, ha a forrásdokumentumban szereplő kiadásjelzés kizárólag a részdokumentumra vonatkozik:
Alma álma / Róth Géza. – [Másodközlés] / Nagy Ervin magyarázataival
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Az analitikus leírás első részében közölt sorozati adat
Cikksorozati címként lehet megadni annak a rovatnak a címét is, amelyben a részdokumentum megjelent. Ha a cikksorozatnak vagy rovatnak önálló szerzője vagy szerkesztője van, azt a sorozati adatcsoportban szerzőségi adatként lehet megadni.
Például a Könyvtári figyelő Kitekintés rovatában megjelent cikk leírásakor a sorozat
adatcsoport:
. – (Kitekintés / szerk. Kovács Katalin)

A leírás második része, a cikk adatait a forrásdokumentum adataival
összekötő elem
Az összekötő elem lehet
egyezményes jel:
// vagy = =
vagy a latin nyelvből származó In: annak kifejezésére, hogy a leírás tárgyát képező
részdokumentum miben (melyik időszaki kiadványban) jelent meg.

A leírás harmadik része, a forrásdokumentum adatai
A forrásdokumentum adatait az időszaki kiadványok leírásának szabályai20 szerint kell
leírni, de a forrásdokumentum címének megválasztására két lehetőség van:
a leírás az időszaki kiadványok leírásának szabványa szerint, vagy
a forrásdokumentum alapján megállapított főcím helyett megadható a kulcscím. Ebben
az esetben a címet egy szóköz után az ISSN követi.
A leírás harmadik része az időszaki kiadvány adatcsoportjai közül csak az 1. (cím- és
szerzőségi közlés), a 2. (kiadás), a 7. (megjegyzések) és a 8. (terjesztés) adatcsoportok adatait tartalmazza.

A leírás negyedik része, a részdokumentum helye a forrásdokumentumban
A negyedik rész egyetlen adatcsoportja a forrásdokumentum számozás adatcsoportját,
valamint a részdokumentum forrásdokumentumban elfoglalt helyét tartalmazza. A terjedelem tehát a részdokumentum első és utolsó oldalának számadata, amelyet a pagina
szó rövidítése előz meg:
36. évf. 263. sz. (1995. jún. 12.), p. 122-128.
Ha a részdokumentum a forrásdokumentumhoz tartozó, önálló című és oldalszámozású
mellékletben jelent meg, a számozási adatok után fel kell tüntetni a melléklet címét és a
„mell.” rövidítést.

20

MSZ 3424/2
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Példák egyetlen cikk egyedi egylépcsős leírására
A forrásdokumentum címeként a kulcscím van megadva:

66. kép

67. kép

68. kép

Napilap mellékletében megjelent cikk leírása

A szerző neve után a munkahelyet is feltüntető leírás

A leírás első részében terjedelem és megjegyzés adatokat is tartalmazó leírás

69. kép
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70. kép

Cikksorozat egyik darabjának leírása.

10.3.9 Folytatásokban megjelenő részlet leírása

Egyedi egylépcsős leírás
Az adatcsoport szerkezete:
Közös főcím : egyéb címadat. A részlet megjelölése, A részközlemény címe / szerzőségi adat
A folyóiratban:

Híres vállalkozó családok 2. rész
Kereskedők

A leírásban:



Híres vállalkozó családok. 2. rész, Kereskedők /

71. kép

Egyedi egylépcsős leírás, a részletnek nincs önálló címe

Folytatásokban megjelenő cikk többlépcsős leírása
Az első lépcsőben a részdokumentum közös cím- és szerzőségi adatait, a második és
további lépcsőkben a részletek adatait kell leírni:
Közös cím / szerzőségi adat
In: Forrásdokumentum kulcscíme ISSN
Részlet megjelölése [részlet megnevezése zárójelben, ha a forrás nem közli], forrásdokumentum számozási adata, terjedelem
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72. kép

Többlépcsős összefoglaló szintű leírás

10.3.10 Ismertetések, recenziók bibliográfiai leírása
Ha az ismertetés önállóan megjelent dokumentumról (könyv, hanglemez, színházi előadásról, könyvről stb. írott kritika stb.) készült, a részdokumentum leírását megelőzi az ismertetett kiadvány leírása. Ezt követően új sorban kezdődik az ismertetés bibliográfiai leírása, amit megelőz a részdokumentum műfajának rövidített alakú megnevezése
kettősponttal lezárva (Ism.:).

73. kép

74. kép

Az ismertetett dokumentum és az ismertetés címe nem egyezik meg

Az ismertetett dokumentum és az ismertetés címe megegyezik

A leírás ebben az esetben is az ismertetett dokumentum adatainak a leírásával kezdődik.
A leírás második részében, az ismertetés leírásában azonban nem szabad megismételni az
ismertetett dokumentum már leírt könyvészeti adatait. Ebben az esetben az ismertetés leírásának első adatcsoportja az ismertetés szerzőségi közlése.
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10.4 ÖSSZEFOGLALÁS
A nyomtatásban megjelent információk jelentős hányada nem önálló könyvként lát
napvilágot, hanem folyóiratok, napilapok, évkönyvek közleményeiként. Fokozottan érvényes ez az elektronikus forrásra is, hiszen ezek a tárolóeszközök hatalmas kapacitásuk miatt egész könyvtárnyi irodalmat képesek tárolni. Ha ezeket a cikkeket, tanulmányokat, közleményeket nem választanánk önálló leírás tárgyául, azok elvesznének az információkeresés számára. Ezért e részdokumentumokról analitikus leírások készülnek.
Ugyanúgy, ahogy minden más dokumentumtípus, a részdokumentumok leírása is lehet
teljes vagy egyszerűsített attól függően, hogy a rendelkezésre álló adatok köréből a lehető
legteljesebb adatsort írja-e le vagy sem.
A leírás tárgyául választható egyetlen cikk, tanulmány vagy egyéb közlemény, ekkor a
leírás egyedi, de gyakran folytatásokban közölt cikkek egészét is visszakereshetővé kell
tenni, ekkor a leírás összefoglaló szintű.

10.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
Mi a bibliográfiai szint fogalma?
Mikor nevezhető a leírás egyedinek?
Mi az analitikus leírás négy fő szerkezeti egysége?
Cím nélkül megjelent részdokumentum (például egy híradás) leírható-e analitikusan? Ha igen, a leírásban mi lesz a főcím? Ha nem, miért nem?
5. Hogyan írja le a folytatásokban megjelenő cikksorozatot?
6. Hogyan ír le egy könyvismertetést, amelynek a címe nem egyezik meg az ismertetett dokumentum címével?
7. Hogyan ír le egy könyvismertetést, amelynek a címe megegyezik az ismertetett dokumentum címével?
1.
2.
3.
4.
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11.AZ ELEKTRONIKUSAN MEGJELENŐ FOLYTATÓLAGOS FORRÁS
11.1 CÉLKITŰZÉS
Napjainkra szinte minden folyóirat-kiadó törekszik arra, hogy a nyomtatott megjelenés
mellett (gyakran már helyette is) elektronikusan is elérhetővé tegye a kiadványait. A lecke
célja a mindennapi tájékozódásban, a tudományos kutatómunkában fontos szerepet betöltő
elektronikus források bibliográfiai számbavételének áttekintése.

11.2 A LECKE TÉMAKÖREI
Az elektronikus folyóirat
A közvetlen és a távoli elérésű bibliográfiai forrás
Elektronikus időszaki kiadvány leírásának sajátosságai

11.3 A TANANYAG KIFEJTÉSE
11.3.1 Az elektronikus folyóirat
A digitális korban átértékelődik a könyvtár fogalma. Míg a hagyományos könyvtárfelfogás a bibliográfiai forrás fizikai birtoklására helyezte a hangsúlyt, mára ez áthelyeződött az információ elérhetővé tételére, ami a könyvtárak hálózati információközvetítő
szerepének a hangsúlyozását, a falak nélküli könyvtár elfogadottá válását vonja maga után.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a felhasználó számára biztosítani kell a megfelelő bibliográfiai forrás és szolgáltatás megtalálását, amihez azonos eszközökkel elérhető elosztott
szolgáltatásokra, a gyűjtemények hipermédia feldolgozására van szükség. A multimédia
tartalom mindennapos követelménnyé válik.
A könyvtár állományának egyre jelentősebb részét képezik tehát az elektronikus úton
elérhető tartalmak, amelyeket éppúgy szolgáltatnia kell, mint a hagyományos bibliográfiai
forrásokat. A megfelelő szolgáltatás előfeltétele ezeknek az elektronikus bibliográfiai forrásoknak a könyvtári feldolgozása.
Az elektronikus hozzáférésű bibliográfiai forrásoknak vannak olyan sajátosságaik, amelyek az elérhetőséget, megfoghatóságot illetően jelentősen eltérnek a nyomtatott bibliográfiai forrásokétól.
Például:
A nyomtatott könyv mindig egyedi, befejezett, változtathatatlan, kezelése lineáris. Ha
ugyanazon mű akár változatlan formában is, de újabb kiadásban megjelenik, az egy újabb
bibliográfiai forrásnak számít, új leírás készül róla. A példány egyúttal fizikai egységet is
jelent.
Ezzel szemben az elektronikus bibliográfiai forrás képlékeny, változtatható, a különböző bibliográfiai források linkekkel összekapcsolhatók, fizikai, de nem szerzői jogi értelemben korlátlanul másolhatók. A példány sem olyan egyértelmű, mint a nyomtatott könyv
esetében, mert magát a bibliográfiai forrást egyidejűleg több felhasználó is elérheti és
használhatja.
Célja annak ellenőrzése, számbavétele, hogy egy bizonyos felhasználói kör számára milyen rögzített szellemi tartalmak állnak rendelkezésre ország- és nyelvi határoktól függet110
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lenül, vagy egy meghatározott más szempont – például nyelvi, földrajzi határ, téma stb. –
szerinti gyűjtőkörben milyen bibliográfiai források jelentek meg. Az elektronikus bibliográfiai forrás képlékenysége miatt éppen a bibliográfiai kontroll szempontjából tűnik problematikusnak.
A bibliográfiai forrást a fogalom meghatározásakor megközelíthetjük
– a bibliográfiai forrás, mint tárgyi valóság oldaláról, és megközelíthetjük
– a tárgyi valóságban rejlő információ oldaláról.
Ha a bibliográfiai forrást a tárgyai valóság oldaláról közelítjük meg, azt egy homogén,
egyetlen fizikai tulajdonságként értelmezzük, aminek például állandó oldalszáma, gerincmérete van, lineáris tartalommal bír, amit egy vagy több szerző alkotott. E megközelítés
szerint a bibliográfiai forrás például könyv, kotta, időszaki kiadvány stb. Ezek a bibliográfiai források a maguk fizikai valóságában alkotnak gyűjteményt, amit vagy tematikusan,
vagy bibliográfiai forrástípusok szerint rendeznek. A tárgyi valóság oldaláról megközelített
bibliográfiai forrás egyedi és állandó.
Ha a bibliográfiai forrást az információ oldaláról közelítjük meg, azt látjuk, hogy az
információ nem csupán valamely kézzel fogható, a maga fizikai valóságában létező bibliográfiai forrásban jelenhet meg, hanem olyan heterogén bibliográfiai forrásban is, amelyben
az információk hiperlinkekkel kapcsolódnak egymáshoz. Az elektronikus bibliográfiai forrást maga a felhasználó is manipulálhatja, összekapcsolhat bibliográfiai forrásokat vagy
azok részeit, és ebből kifolyólag új bibliográfiai forrást hozhat létre. Ez a lehetőség már
szerzői jogi kérdéseket is felvet, nevezetesen azt, hogy ki a szerzői jog tulajdonosa a manipulált, ezáltal új bibliográfiai forrás esetén. A bibliográfiai forrás ebben az esetben is
egyedi marad, de nem állandó.
11.3.2 A közvetlen és a távoli elérésű bibliográfiai forrás
A számítógép megjelenésének egyenes következménye volt egy olyan új bibliográfiai
forrástípus megjelenése, amelynek használatához számítógépre van szükség, mert tartalma
digitálisan kódolt. Ennek a tartalomnak az elérése kétféle módon történhet:
1. vagy úgy, hogy a felhasználó maga helyezi be személyi számítógépébe e tartalom fizikai hordozóját, például a CD-ROM-ot, ekkor közvetlen elérésű bibliográfiai forráról beszélünk,
2. vagy úgy, hogy hálózaton keresztül éri el. Ennek legtipikusabb esete az interneten
keresztül elérhető bibliográfiai forrás.
11.3.3 Elektronikus időszaki kiadvány leírásának sajátosságai
Ha egy napilap nyomtatott példányát tartja a kezében, a leírás tárgya a nyomtatott bibliográfiai forrás, amelynek sajátosságait a számozás és a fizikai jellemzők adatcsoportban fejezi ki. A számozás adatcsoport fejezi ki a bibliográfiai forrás időszakosságát, a fizikai jellemzők pedig a bibliográfiai forrásra legjellemzőbb fizikai
tulajdonságokat, mint például a darabszám, gerincméret, illusztráltság stb.
Ha viszont ugyanennek a napilapnak az elektronikus változata képezi a leírás tárgyát,
akkor a leíráskor mind az elektronikus bibliográfiai források, mind az időszaki kiadványok leírási szabályzatát figyelembe kell venni.

111

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS III.
Elektronikus időszaki kiadványok esetében egyéb saját speciális adatként a számozási
adatokat kell leírni az időszaki kiadványok bibliográfiai leírására vonatkozó szabályzat
előírásainak megfelelően.
Például a 3., a bibliográfiai forrás sajátosságai adatcsoport tartalma, ha a leírás tárgya
elektronikusan megjelenő folyóirat, illetve napilap:
. – Folyóirat. 1996-1998.
. – Napilap. 1.évf. 1.sz. (1992. márc. 2.)Sajátos entitás maga az elektronikusan elérhető folyóirat, napilap, weblap, amit URL-je
tesz elérhetővé, de önálló entitás ezeknek egy-egy részdokumentuma is, aminek szintén
van címe, szerzőségi és egyéb azonosító adata és a forrás elérését lehetővé tevő saját URLje is. Ez utóbbi, mint azonosító adat, része lesz a bibliográfiai leírás Megjegyzések adatcsoportjának, illetve az 538-as HUNMARC mezőnek.
A közvetlen elérésű elektronikus forrásnak fizikai jellemzői is vannak, amelyeket az 5.
adatcsoportban le kell írni.
A távoli elérésű elektronikus forrás bibliográfiai leírása a közvetlen elérésű forrással
megegyező módon történik, csak az előbbinél értelemszerűen nem lesznek fizikai jellemzők.
A főcím forrását és a működési követelményeket a megjegyzések között le kell írni.
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75. kép

Helyi hozzáférésű elektronikus folyóirat leírása

76. kép

Távoli hozzáférésű elektronikus folyóirat leírása
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11.4 ÖSSZEFOGLALÁS
Ha elektronikusan megjelenő folytatólagos forrás képezi a leírás tárgyát, akkor a leíráskor mind az elektronikus bibliográfiai források, mind az időszaki kiadványok leírási szabályzatát figyelembe kell venni.
Elektronikus időszaki kiadványok esetében egyéb saját speciális adatként a számozási
adatokat kell leírni az időszaki kiadványok bibliográfiai leírására vonatkozó szabályzat
előírásainak megfelelően.

11.5 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
1. Elektronikusan megjelenő folyóirat leírásában hogyan hozza létre a bibliográfiai kapcsolatot a nyomtatott változattal?
2. A távoli elérésű forrásnak vannak-e fizikai jellemzői?
3. Mi jellemzi az elektronikusan megjelenő folyóirat számozás adatcsoportját?
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12.ÖSSZEFOGLALÁS
12.1 A KURZUSBAN KITŰZÖTT CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA
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 bibliográfiai adatok nemzetközi cseréjének zökkenőmentes
megvalósításában. Ehhez járulnak hozzá az igen változatos formákban és tartalommal
nyomtatottan és elektronikusan egyaránt megjelenő folytatólagos források, amelyek feltárása a könyvtári feldolgozó munkában nagy jelentőséggel bírnak.
12.2 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS

12.3 A TANANYAGBAN TANULTAK RÉSZLETES ÖSSZEFOGLALÁSA
12.3.1 Hírlap és folyóirat bibliográfiai leírása
Sajátosan alakulnak az időszaki kiadvány leírásának forráshelyei. Tekintettel arra, hogy
az esetek legnagyobb részében nincs címoldal, a címoldal-helyettesítők töltik be a címoldal
funkcióját. Figyelembevételüknek kötött sorrendje van, amit a bibliográfiai leírás elkészítésekor be kell tartani. Az adatcsoportok köre a könyvhöz képest bővül az időszaki kiadvány specialitásait leíró számozás adatcsoporttal.
12.3.2 Időszaki kiadványok cím- és szerzőségi adatai
A bibliográfiai forrás legjellemzőbb adata a címe és a szerző neve. A szerzőség időszaki kiadványok esetén sajátosan alakul: többnyire valamilyen szerkesztői funkciót jelent.
Értelmezése viszont ugyanaz, mint a könyvnél: a szerző felel a mű szellemi tartalmáért. Ez
egy időszaki kiadványnál azt jelenti, hogy a kiadvány szellemi tartalmát az határozza meg,
hogy a szerkesztő milyen tartalmakat szerkeszt egy részegységbe, így a részegységek öszszessége maga a mő. Ezen kívül más szerzőségi adatai is vannak, ezek a közreműködők. A
cím- és szerzőségi adatokat az első adatcsoportban kell leírni, az adatok funkcióját, szerepét az adatelemet megelőző egyezményes jellel lehet kifejezni.
12.3.3 Folyóirat jellegű időszaki kiadványok kiadási és számozási adatai
A folyóirat jellegű nyomtatott időszaki kiadványok Számozás adatcsoportja az évfolyamra, számra, dátumra vonatkozó adatokat tartalmaznak. Az adatok leírásának kötött
sorrendje, a számok írásmódjának előírt formája van. Az újrainduló időszaki kiadvány
számozási adatai vagy folytatják az előzmény számozását, vagy újra kezdik, vagy a kettőt
párhuzamosan alkalmazzák. A közléstől függően változik az adatcsoportban az adatelemek
sorrendje.

12.3.4 Az időszaki kiadványok megjelenési adatai
Az időszaki kiadvány megjelenési és számozási adatai összefüggésben vannak egymással. Az előző leckében megismerkedett a számozási adatok értelmezésének és leírásának a
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módjával, ebből a leckéből pedig megismerheti, miként válassza ki és írja le a megjelenés
adatait, összefüggésben a számozással.
12.3.5 Időszaki kiadványok fizikai jellemzői, sorozati és terjesztési adatai
A tudományterület eredményeit ágazatok szerint közlő folyóirat az ágazatok összetartozását az ágazatok közös címével is kifejezi. A szélesebb tudományterületre utaló szó vagy
kifejezés összefoglalja az ágazatokat, ezért ennek a címnek a neve közös főcím. A szűkebb
részterületeket kifejező cím pedig az ágazati cím. A közös cím és az ágazati cím együtt
összetett címet alkot, együttesen fejezik ki a folyóirat tartalmát. Leírásuk történhet egylépcsősen és többlépcsősen, e szerkezetek leírási szabályai szerint.

12.3.6 Összetett című folyóirat bibliográfiai leírása
A tudományterület eredményeit ágazatok szerint közlő folyóirat az ágazatok összetartozását az ágazatok közös címével is kifejezi. A szélesebb tudományterületre utaló szó vagy
kifejezés összefoglalja az ágazatokat, ezért ennek a címnek a neve közös főcím. A szűkebb
részterületeket kifejező cím pedig az ágazati cím. A közös cím és az ágazati cím együtt
összetett címet alkot, együttesen fejezik ki a folyóirat tartalmát. Az összetett című időszaki
kiadványt le lehet írni egylépcsősen és többlépcsősen.

12.3.7 A sorozat mint bibliográfiai forrás leírása
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,
– a részegységek összetartozását közös címük,
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–

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.

12.3.8 Az évkönyv bibliográfiai leírása
Az időszaki kiadványok közül az évkönyv hasonlít leginkább a könyvre, hiszen fizikai
megjelenési formája az esetek nagy részében a könyvekével azonos. Hasonlít a könyvre,
mert többnyire van címoldala, amit a bibliográfiai leírás készítésekor elsősorban kell forráshelyként figyelembe venni, de emellett a címoldal-helyettesítők fogalma éppúgy él, mint a
hírlapok és folyóiratok esetében! fizikai jellemzői a könyvre is jellemzőek (fűzött vagy kötött,
van tartalomjegyzéke, ára stb.). Amiért viszont az évkönyvet az időszaki kiadványok dokumentumtípusába kell sorolni:
– részegységei időről időre megjelennek (de előre nem eldöntött, hogy meddig),
– a részegységek összetartozását közös címük fejezi ki,
– az egyes részegységek sorrendjét számozási adatuk mutatja.
A főcímben előforduló századatot a főcímből el kell hagyni, mert a helye a számozás
adatcsoportban van. Az adatelhagyást jelölni kell. Az időszak megnevezése a főcím része
marad, ha névelő előzi meg, vagy ha ragozott alakban fordul elő. A melléknévi alak a számozás adatcsoport része a bibliográfiai leírásban.
12.3.9 Időszaki kiadványokban megjelent részdokumentumok analitikus
leírása
A nyomtatásban megjelent információk jelentős hányada nem önálló könyvként lát
napvilágot, hanem folyóiratok, napilapok, évkönyvek közleményeiként. Fokozottan érvényes ez az elektronikus forrásra is, hiszen ezek a tárolóeszközök hatalmas kapacitásuk miatt egész könyvtárnyi irodalmat képesek tárolni. Ha ezeket a cikkeket, tanulmányokat, közleményeket nem választanánk önálló leírás tárgyául, azok elvesznének az információkeresés számára. Ezért e részdokumentumokról analitikus leírások készülnek.
Ugyanúgy, ahogy minden más dokumentumtípus, a részdokumentumok leírása is lehet
teljes vagy egyszerűsített attól függően, hogy a rendelkezésre álló adatok köréből a lehető
legteljesebb adatsort írja-e le vagy sem.
A leírás tárgyául választható egyetlen cikk, tanulmány vagy egyéb közlemény, ekkor a
leírás egyedi, de gyakran folytatásokban közölt cikkek egészét is visszakereshetővé kell
tenni, ekkor a leírás összefoglaló szintű.

116

BIBLIOGRÁFIAI ADATFELDOLGOZÁS III.
12.3.10 Az elektronikusan megjelenő folytatólagos forrás
Nyomtatásban megjelenő napilapoknak, folyóiratoknak egyre gyakrabban van elektronikus változata, illetve vannak olyan folytatólagos források, amelyek nyomtatásban nem is
jelennek meg. Ahhoz, hogy a könyvtár ezekről a forrásokról tájékoztatni tudjon, fel kell
azokat dolgozni.
Ha egy napilap nyomtatott példányát tartja a kezében, a leírás tárgya a nyomtatott bibliográfiai forrás, amelynek sajátosságait a számozás és a fizikai jellemzők adatcsoportban
fejezi ki. A számozás adatcsoport fejezi ki a bibliográfiai forrás időszakosságát, a fizikai
jellemzők pedig a bibliográfiai forrásra legjellemzőbb fizikai tulajdonságokat, mint például
a darabszám, gerincméret, illusztráltság stb.
Ha viszont ugyanennek a napilapnak az elektronikus változata képezi a leírás tárgyát,
akkor a leíráskor mind az elektronikus bibliográfiai források, mind az időszaki kiadványok
leírási szabályzatát figyelembe kell venni.
Elektronikus időszaki kiadványok esetében egyéb saját speciális adatként a számozási
adatokat kell leírni az időszaki kiadványok bibliográfiai leírására vonatkozó szabályzat
előírásainak megfelelően.
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13.KIEGÉSZÍTÉSEK
13.1 IRODALOMJEGYZÉK
A bibliográfiai leírás nemzetközi keretszabályai (ISBD-k)
ISBD/ER: International standard bibliographic description for electronic resources /
revised from the ISBD/CF, International standard bibliographic description for
computer files ; recommended by the ISBD/CF Review Group. - Muenchen : Saur,
1997. - X, 109 p. 25 cm. - (UBCIM publications, N.S. ; Vol. 17.)
Elektronikus változatok: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm
http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd4.htm
ISBD/M : A könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [közreadja az]
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ;
[fordította Horváth Magda ; ... előszavát írta Fügedi Péterné]. - Budapest : OSZK
KMK, 1977. - V, 61 p. ; 24 cm
ISBD/G : A nemzetközi szabványos bibliográfiai leírás általános szabályai : magyarázatos
szöveg / [közreadja az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és
Módszertani Központ ; [fordította Faragó Lászlóné]. - Budapest : OSZK KMK,
1979. - 46 p. ; 24 cm.
ISBD/NBM : A nem-könyv anyagok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása /
[közreadja az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani
Központ ; [fordította Faragó Lászlóné]. - Budapest : OSZK KMK, 1980. - 99 p. ; 24
cm.
ISBD/CM : A kartográfiai anyagok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása /
[közreadja az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani
Központ ; [fordította Faragó Lászlóné]. - Budapest : OSZK KMK, 1981. - 69 p. ; 24
cm.
ISBD/PM : A nyomtatott kotta nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [közreadja
az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ;
[fordította és szerkesztette Varga Ildikó]. - Budapest : OSZK KMK, 1983. - 77 p. ;
24 cm.
ISBD/S : Az időszaki kiadványok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [közreadja
az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ;
[fordította Nagy Zsoltné]. - Budapest : OSZK KMK, 1983. - 90 p. ; 24 cm
ISBD/CR : International standard bibliographic description for serials and other
continuing resoruces revised from the ISBD(S): International standard bibliographic
description for serials / recommended by the ISBD(S) Working Group ; approved by
the Standing Committees of the Section on Catalogiung and the IFLA Section on
Serial Publications ; [ed.] International Federation of Library IFLA Associations and
Institutions, ... Deutsche Bibliothek. - München : Saur, 2002. - XI, 112 p. ; 25 cm. –
(UBCIM publications ; N. S. 24.)
ISBD/A : A régi könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása / [közreadja az]
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ ;
[fordította Galamb Györgyné]. - Budapest : OSZK KMK, 1983. - 96 p. ; 24 cm.
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A bibliográfiai leírást szabályozó szabványok és szabályzatok:
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 3424/7-85 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.
MSZ 3424 -12 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványokban megjelent részdokumentumok. 31
p.
KSZ/1:1999 Bibliográfiai leírás. Kartográfiai dokumentumok. 53 p.
KSZ/2:2000 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok. 93 p.
A bibliográfiai leírás egyes adatelemeinek leírási módjáról rendelkező szabványok:
a) Átírási szabványok:
– ISO 843 : 1997 A görög betűk transzliterációja latin betűkre
– MSZ ISO 9:1997 Információ és dokumentáció. A cirill karakterek
transzliterációja latin karakterekre. Szláv és nem szláv nyelvek. 15 p.

Az ISO 9:1995 alapján
b) MSZ ISO 690:1990 Bibliográfiai hivatkozások. 22 p.

Az ISO 690:1987 alapján
c) MSZ ISO 832:1998 Információ és dokumentáció. Bibliográfiai leírás és hivatkozás.
Bibliográfiai kifejezések rövidítésének szabályai. 9 p.
Az ISO 832:1994 alapján
d) MSZ ISO 2108:1994 Információ és dokumentáció. Könyvek nemzetközi azonosító
számozása (ISBN). 4 p.
Az ISO 2108:1992 alapján. Revízió alatt.
e) Útmutató a 13 jegyű ISBN bevezetéséhez / közread. az Országos Széchényi
Könyvtár, Magyar ISBN Iroda
http://www.ki.oszk.hu/szabalyzatok/utmutato20050419.pdf
f) MSZ ISO 3297:2000 Információ és dokumentáció. Időszaki kiadvá-nyok nemzetközi
azonosító száma (ISSN). 10 p.

Az ISO 3297:1998 alapján
g) MSZ ISO 10957:1997 Információ és dokumentáció. Kották nemzetközi szabványos
azonosító száma (ISMN). 5 p.
h) MSZ EN ISO 3166-1:2000 Országok és igazgatási egységeik nevének kódjai. 1.
rész: Országnevek kódjai. 66 p.

Az ISO 3166-1:1997 alapján
i) MSZ 3400:2001 A nyelvek nevének háromjegyű betűkódjai. 9 p.

Az ISO 639-2-ben felsorolt kódoknak csak egy részét tartalmazza!
j) MSZ ISO 8601:2003. Adatelemek és adatcsere-formátumok. Információcsere. A
dátumok és az időpontok ábrázolása. 32 p.
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k) MSZ ISO 2709:1998 Információ és dokumentáció. Információs csereformátum. 8 p.
A besorolási adatok közlésmódját szabályozó szabványok és szabályzatok
a) MSZ 3440/1 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalom-meghatározások. 5 p.
Helyesbítése megjelent: 1988.
b) MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. 32 p.
Helyesbítése megjelent: 1988.
c) MSZ 3440/3-83 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve. 28 p.
Helyesbítése megjelent: 1988.
d) MSZ 3440/4-81 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek. 13 p.
e) KSZ/5 : 2005 Földrajzi nevek, mint az adatbázisrekordok tárgyi hozzáférési pontjai
32 p.
A besorolási adatok megválasztását szabályozó (alkalmazási) szabványok.
a) MSZ 3423/1-83 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Általános
előírások. 4 p.
Helyesbítése megjelent: 1988.
b) MSZ 3423/2-84 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Könyvek. 38
p.
Helyesbítése megjelent: 1988.
c) MSZ 3423/3-86 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Időszaki
kiadványok. 17 p.
A leíró katalógus szerkesztését szabályozó szabványok:
a) MSZ 3401-81 A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai 23 p.
b) MSZ 3493-82 Bibliográfiai tételek besorolási szabályai. 15 p.
Csereformátum-szabványok
a) KSZ/4.1:2002 HUNMARC. A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. 212, 2, 4,
8, 8, 8 p.
Elektronikus változat: http://www.ki.oszk.hu/szabalyzatok/hunmarc.pdf
b) MARC 21 concise format for bibliographic data [elektronikus dok.] / Library of
Congress Network Development and MARC Standards Office. – 2004

URL: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html
Egyéb ajánlott irodalom
Katalogizálási alapelvek
Csűry István
Párizsi alapelvek, ISBD, AACR : a bibliográfiai leírás nemzetközi szabványosításának
történeti és ideológiai hátteréhez / Csűry István. - Debrecen : KLTE, 1979 [!1980]. - 28 p.
; 24 cm. – (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának közleményei)
IFLA's programme of Universal Bibliographic Control: origins and early years /

Dorothy Anderson. – In: IFLA Journal, Vol. 26. no. 3. (2000). p. 209–
214.
Ref.: Az UBC kezdetei és első évei / Papp István
In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. 48. évf. 1.sz. (2001)
Elektronikus változat: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1271&issue_id=26
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Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről : az IFLA szakértők 1. Tanácskozása
által elfogadott tervezet a Nemzetközi Katalogizálási Szabályzatról : 2003 Frankfurt,
Németország : a Statement of International Cataloguing Principles magyar fordítása
/ ford. Berke Barnabásné. – In: Könyvtári Figyelő 14=50. évf. 3. sz. (2004). p. 587593.
Párizstól Frankfurtig és tovább ... : beszámoló az IME ICC tevékenységéről / Berke
Barnabásné
In: Könyvtári Figyelő 14=50. évf. 3. sz. (2004). p. 581-586.
Sipos Márta: USMARC – UseMARCON – HUNMARC : a bibliográfiai rekordok adatcsere
formátuma és a konverzió / Sipos Márta. – In: Könyvtári figyelő. Úf. 7 = 43. évf. 1.
sz. (1997). p. 73-80.
Vajda Erik: A csereformátumokról / Vajda Erik. – In: Könyvtári figyelő. Úf.. 4. = 40. 1.
sz. (1994), p.35-41.
Willer, Mirna: A szabványosítás szükségessége a géppel olvasható katalogizálásban. – In:
Könyvtári figyelő. Úf. 4 = 40. évf. 1. sz. (1994), p. 42-48.
13.1.1 Külső URL hivatkozások
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ISBD/ER. URL: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm ;
KSZ/4.1:2002 HUNMARC. URL:
http://www.ki.oszk.hu/szabalyzatok/hunmarc.pdf
MARC 21 concise format for bibliographic data. URL:
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html
Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről. URL:
http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/statement_hungarian.pdf
Párizstól Frankfurtig és tovább. URL:
http://www.ki.oszk.hu/kf/2004/3/berke.html
Osztott … katalogizálás Magarországon. URL:
http://www.iif.hu/rendezvenyek/networkshop/97/tartalom/NWS/3/1/index.
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
Understanding MARC Bibliographic. URL:
http://www.loc.gov/marc/umb/
ISSN. URL: http://www.oszk.hu/hun/helyi/isxn/issn/issn_index_hu.htm
OSZK online katalógus: URL: http://nektar2.oszk.hu/librivision_hun.html
Elektronikus Periodika Archívum: http://epa.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. Új periodikumok. URL:
http://www.oszk.hu/mnbwww/P/BIBLI.HTML
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13.2 FOGALMAK SZÓTÁRA
Adat nyelve
Az a nyelv, amelyen az adatot a dokumentum közli. L még: Bibliográfia nyelve ; Katalógus nyelve

Adatelem
Olyan információt tartalmazó szó, kifejezés vagy jelcsoport, amely a bibliográfiai leírás
valamely adatcsoportjának a része.

Adatelhagyás
A dokumentumon közölt leírható, de le nem írt bibliográfiai adat. Jelölése személyre
vonatkoztatva [et al.], fogalomra vonatkozóan [etc.].

Ágazat
Más néven szekció, szériész (series). Olyan időszaki kiadvány, amely valamely nagyobb témakörbe tartozó folyóirat jellegű időszaki kiadvány szűkebb témát tárgyaló részeként jelenik meg. Az ágazatok összessége adja a témakör egészét. L. még: alsorozat

Ágazati cím
Az összetett cím azon része, amely a közös címük alapján összetartozó, folyóirat jellegű
időszaki kiadványok egyikének megkülönböztetésére szolgál. Az időszaki kiadvány megnevezésére a közös címmel együtt alkalmas. L. még: alsorozati cím.

Ágazati megjelölés
A folyóirat jellegű időszaki kiadvány közös címét követő, de az ágazati címet megelőző
betű. L. még: alsorozati megjelölés

Alcím
A főcímet kiegészítő, magyarázó vagy módosító szó, mondat vagy kifejezés. Az időszaki kiadványokra vonatkoztatva így nevezik a kiadvány tartalmára, jellegére, kiadásának
indítékaira vonatkozó közléseket is. (Ez utóbbi a könyvnél egyéb címadat!)

Alkalmi lap
Valamely alkalomból (például rendezvény), a befejezettség szándékával megjelentetett,
mégis az időszaki kiadvány jegyeit viselő dokumentum.

Alsorozat
Fősorozat keretében megjelenő sorozat.

Alsorozati cím
Fősorozat keretében megjelenő sorozat címe.

Alsorozati megjelölés
A sorozat jellegű időszaki kiadvány közös címét követő, de az ágazati címet megelőző
betű. Jellegében ugyanaz, mint az ágazati jelölő, csak a dokumentumtípus neve más, amin
megjelenik.

Átírás
Egy írás jelrendszerének egy másik írás jelrendszerével való betű szerinti (transzliteráció) vagy hangzás szerinti (transzszkripció) helyettesítése.
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Átmenő számozás
Az időszaki kiadványok számozásának olyan módja, amelyben az egymást követő keltezési adatok együttesen szolgálnak a részegységek jelölésére. Jellemzően akkor alkalmazzák, amikor az évkezdet nem januárra esik (például tanév esetén). Az összevont számozástól annyiban különbözik, hogy az eredetileg több, egymást követően megjelent
részegységeket fogja egyetlen új részegység keretébe. Célja, hogy az év végén bekötött folyóirat-részegységek – miután a kötéssel új fizikai megjelenési formát kaptak – folyamatossága követhető legyen.

Authority mező
A bibliográfiai rekord visszakeresésére szolgáló besorolási adat.

Beolvadás
Két vagy több időszaki kiadvány egyesülése oly módon, hogy ezek valamelyike változatlanul a korábbi címen jelenik meg, a vele egyesült másik, illetve többi időszaki kiadvány pedig megszűnik.

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 egység
Az a dokumentum, amelyről a bibliográfiai leírás készül. Más néven: a leírás tárgya.

Bibliográfiai kapcsolat
Két vagy több kiadvány egyenértékű vagy alárendeltségi kapcsolata, amit kifejezhet
például az előzmény vagy a folytatás címe, a főlap, melléklap, melléklet vagy a társlap 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.

Borító
A címoldal-helyettesítők egyike, az elülső borítófedél homlokoldala.

Borítócím
Olyan címváltozat, amely a borítón található.

Borítófedél
Az időszaki kiadvány részegységét védő lapok összessége. A kiadvány élén álló elülső
borítófedélből, a kiadványt lezáró hátsó borítófedélből, illetve esetenként a gerincből áll
(borítófedél egyéb oldalai). A borítófedél bármely oldala tartalmazhat bibliográfiai információkat és egyéb közléseket.
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Cím
L.: ágazati cím; alcím; alsorozati cím; borítócím; címváltozat; előbbi cím; előcím;
előzmény címe; eredeti cím; folytatás címe; főcím; gerinccím; közös cím; összefoglaló
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 a szerkesztőségi közlést, a copyright
szövegét és esetleg a kolofont tartalmazza.

Címoldal
A címlap homlokoldala, amely tartalmazza a főcímet, a szerzőségi adatokat, a teljes
vagy részleges impresszumot, esetleg a párhuzamos címet és rendszerint a teljes vagy részleges számozási adatokat. Az ezeket az adatokat más-más nyelven megismétlő oldalak
mindegyikét címoldalnak kell tekinteni.

Címoldal-helyettesítő
Az időszaki kiadvány címoldalt helyettesítő oldala vagy oldalának része: borító, lapfej,
szerkesztőségi közlést tartalmazó oldal, a kolofon és a borítófedél egyéb oldalai.

Címváltozás
A főcím tartós és jelentős megváltozása.

Címváltozat
A főcímnek, a párhuzamos címnek, az alcímnek vagy a párhuzamos alcímnek az időszaki kiadvány címoldalán, címoldal-helyettesítőin, előcímlapján, gerincén, élőfején vagy
lapalji címszalagján közölt változata.

Copyright
A szerzői jog tulajdonosára és a jog megszerzésének évére vonatkozó adat. Jele: ©

Egylépcsős leírás
Az egyszerű című időszaki kiadvány leírása, valamint az összetett című időszaki kiadvány olyan szerkezetű leírása, amelyben az egyes adatcsoportok a közös címre és az ágazati (vagy alsorozati) címre vonatkozó adatokat együttesen tartalmazzák. L. még: Többlépcsős leírás

Egyszerűsített leírás
A leírás rövidített változata, amelyben meghatározott adatelemek elhagyhatók, az azonos típusú adatelemek, illetve adatok felsorolása fokozottan korlátozható, és az adatelemek
közlésmódja egyszerűsíthető. L. még: Teljes leírás.

Előbbi cím
A címváltozást megelőző főcím olyan címváltozás esetén, amikor az új főcímen megjelenő időszaki kiadványban az előző főcímen megjelent időszaki kiadvány számozási adatai
folytatódnak. L. még: előzmény címe; folytatás címe; utóbbi cím.

Előcím
Olyan alcím vagy párhuzamos alcím, amely a kiadványban megelőzi a főcímet.
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Előcímlap
A címlapot megelőző, bibliográfiai információkat közlő lap.

Élőfej
A kiadvány szövegoldalainak felső szegélyén szalagszerűen elhelyezkedő, bibliográfiai
adatokat tartalmazó közlés. Egyes adatelemek leírásakor főforrásként kell figyelembe venni.

Előzmény címe
A címváltozást megelőző főcím olyan címváltozás esetén, amikor az új főcímen megjelenő időszaki kiadványban az előző főcímen megjelent időszaki kiadvány számozási adatai
nem folytatódnak. L. még: előbbi cím; folytatás címe; utóbbi cím.

Eredeti cím
A kiadvány eredeti nyelvű első kiadásának a címe.

Évkönyv
Általában évente, vagy annál ritkábban megjelenő időszaki kiadvány, amelynek rendeltetése egy szakterület vagy testület tudományos eredményeinek, illetve munkásságának
rendszeres, áttekintő ismertetése, az ezekre vonatkozó adminisztratív, statisztikai és egyéb
– főként összefoglaló – adatok közlése. Az évkönyvek másik, kalendárium jellegű csoportja és a folyóiratok évkönyvei szórakoztató, ismeretterjesztő céllal jelennek meg.

Fakszimile kiadás
L. hasonmás kiadás

Folyóirat
Általában szabályos időközökben, két hétnél nem gyakrabban, de legalább évente kétszer megjelenő időszaki kiadvány. Jellemzője, hogy egyes számai (részegységei) több
szerzőtől származó cikkeket és egyéb közleményeket tartalmaznak, rendszerint éves összefoglaló címlapjuk és tartalomjegyzékük van. Emellett van ettől eltérő jellegű folyóirat is,
amelynek minden részegysége részcímes.

Folytatás címe
A címváltozást követő főcím olyan címváltozás esetén, amikor az új főcímen megjelenő
időszaki kiadványban az előző főcímen megjelent időszaki kiadvány számozási adatai nem
folytatódnak. L. még: előbbi cím; előzmény címe; utóbbi cím.

Forrásdokumentum
Időszaki kiadvány, amelynek valamely részegységében a részdokumentum megjelent.

Főcím
Az időszaki kiadvány címei közül a címoldalon vagy a címoldal-helyettesítőn tipográfiailag egyértelműen kiemelt vagy ilyen megkülönböztetés hiányában az elsőként közölt
cím. A főcím lehet egyszerű vagy összetett cím.

Főlap
Olyan időszaki kiadvány, amelyet egy vagy több, vele párhuzamosan megjelenő, tartalmában alárendelt időszaki kiadvány egészít ki. A kiadványok valamelyike utal összefüggésükre.
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Fősorozat
Számozott sorozat, amelynek keretében egy vagy több alsorozat jelenik meg.

Gerinc
A kötéstáblának vagy borítófedélnek a kiadvány testét összefogó része. A gerincen szerepelhet az időszaki kiadvány címe (gerinccím, másképp hátcím) és egyéb bibliográfiai információk.

Gerinccím
A gerincen található cím

Hasonmás kiadás
Egy korábban megjelent időszaki kiadvány egészének vagy adott részegységének képileg hű mása.

Hátoldal
A lap baloldali felülete. L. még: homlokoldal.

Hetilap
L. hírlap

Hírlap
Rendszerint naponta, de legalább hetenként egyszer megjelenő időszaki kiadvány (más
szóval: napilap, hetilap).

Homlokoldal
A lap jobboldali felülete. L. még: hátoldal.

Időszaki kiadvány
Olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő
részegységekből áll. A részegységeket rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus
vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól.
Az időszaki kiadvány fajtái: hírlap, folyóirat, évkönyv, sorozat, időszakosan megjelenő
jelentések, beszámolók, közlemények, tanulmánygyűjtemények, időszakosan megjelenő
adat-, név- és címtárak, időszakosan megrendezett konferenciák, kongresszusok hivatalos
kiadványai.

Időszakosság
Az időszaki kiadvány részegységeinek megjelenési gyakorisága.

Illusztráció
A kiadványban levő kép, fénykép, ábra vagy egyéb grafikus ábrázolás. Illusztrációnak
minősíthetők a táblázatok is.

Impresszum adatai
A megjelenés és a nyomtatás adatai.

Indulás
Az adott időszaki kiadvány első részegységének megjelenése.

Az indulás adatai
Az adott időszaki kiadvány első részegységének számozási adatai.
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ISSN (International Standard Serial Number)
Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma.

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
Az időszaki kiadványnak, illetve részegységeinek valamennyi olyan példánya, amelyet
azonos szedésről (nyomóformáról) nyomtattak, sokszorosítottak vagy egyéb úton állítottak
elő és azonos megjelenési adatokkal jelentettek meg.

Kiadásjelzés
Az időszaki kiadvány 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.

Kiadásváltozat
Az időszaki kiadvány címével azonos című, általában egyidejűleg megjelenő, eltérő kiadás. A kiadásváltozatként megjelenő időszaki kiadványok között tartalmi kapcsolat van.

Kiadó
A kiadványt megjelentető jogi vagy természetes személy.

Kísérő anyag
Olyan dokumentum vagy egyéb, nem dokumentum jellegű anyag, amely a kiadvány járulékos része, általában vele együtt használandó, bár rendszerint a kiadványtól fizikailag
elkülönül. Azonos értelmű a melléklettel.

Kiválás
Az időszaki kiadványnak egy vagy több időszaki kiadványra bomlása oly módon, hogy
az időszaki kiadványok valamelyike a korábbi időszaki kiadvány címén, a kivált másik pedig új címen jelenik meg.

Kolofon
Az időszaki kiadvány főcímét, alcímét, szerzőségét, továbbá a kiadására és előállítására
vonatkozó lényeges adatokat tartalmazó, záradék. A kolofon megjelenhet a kiadvány címoldalán, címoldal-helyettesítőin, előcímlapján, gerincén, élőfején vagy lapalji címszalagján, illetve bármely szövegoldalán.

Kötet
Az időszaki kiadvány valamely részegységének, esetenként egy részegység két vagy
több fizikailag elkülönülő egységének a megnevezése..

Közös cím
Az összetett cím azon része, amely egyes időszaki kiadványok (ágazatok, alsorozatok)
összetartozásának jelzésére szolgál. Közös címe lehet a folytatásokban összetett címmel
megjelenő részdokumentumnak is. Ebben az esetben a részdokumentum főcímének az a
része, amely az összetartozó részletek együttes megnevezésére szolgál.
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Közreadó
Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az időszaki kiadvány szellemi tartalmáért felelős, ezért a leírásban a szerzőségi közlés része.

Közreműködő
Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az időszaki kiadvány tartalmának létrehozásában részt vesz és a közreadóhoz vagy a szerkesztőhöz képest alárendelt, illetve járulékos szerepet tölt be.

Kulcscím
Az időszaki kiadvány azonosítása és nyilvántartása céljából megállapított cím.

Különszám
Folyóiratok, hírlapok, évkönyvek olyan részegysége, amely valami különleges okból
vagy alkalomból, e kiadványok állandó tárgykörétől vagy terjedelmétől többnyire eltérő
módon rendszerint más számozással jelenik meg.

Lapalji címszalag
A kiadvány szövegoldalainak alsó szegélyén szalagszerűen elhelyezkedő, bibliográfiai
információkat tartalmazó közlés. Nem minősül címoldal-helyettesítőnek, de egyes adatelemek leírásakor főforrásként kell figyelembe venni. L. még: címoldal-helyettesítő.

Lapfej
Az időszaki kiadvány részegységeinek rendszerint első oldalán található, a szöveget
megelőző, tipográfiailag kiemelt rész. A lapfej a főcímet, a párhuzamos címet, általában az
alcímet, illetve a kiadvány azonosítása szempontjából fontos egyéb információkat vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezve (hosszanti lapfej) tartalmazza. Címoldal-helyettesítőnek minősül.

A leírás tárgya
Az a dokumentum (bibliográfiai egység), amelyről a leírás készül.

Lezárt leírás
Az időszaki kiadvány összefoglaló vagy monografikus szintű leírása, amelyben a leírt
adatok további kiegészítést nem igényelnek.

MARC
Machine Readable Cataloging (újabban Communication)

A megjelenés adatai
A kiadóra, illetve a terjesztőre, valamint a nyomdára, ezek székhelyére és a megjelenés
évére vonatkozó adatok összessége.

Megjelenési részegység
Az időszaki kiadványnak a legalacsonyabb szintű számozással megjelenő és fizikailag
önálló egysége.

Megszűnés
Az adott időszaki kiadvány megjelenésének lezárulása utolsó részegységének megszűnésével. Az időszaki kiadvány megszűnik, ha a megszűnést ő maga bejelenti, vagy ha a
megszűnés ténye más időszaki kiadvány, kézikönyv vagy egyéb hitelt érdemlő forrás köz128
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lése alapján megállapítható. Hitelt érdemlő forrásnak tekinthető a közreadó testületnek, a
szerkesztőnek, a kiadónak vagy a nyomdának az időszaki kiadvány megszűnését bejelentő
közlése.

A megszűnés adatai
A megszűnt időszaki kiadvány utolsó részegységének számozási adatai.

Melléklap
Olyan időszaki kiadvány, amely egy másik időszaki kiadványnak, a főlapnak alárendelten jelenik meg és annak tartalmát kiegészíti. A melléklapnak saját címe, azt feltüntető
címoldala vagy címoldal-helyettesítője és önálló számozási adata van. A melléklap önállóan terjeszthető. A főlap, illetve a melléklap valamelyike utal a két időszaki kiadvány ilyen
jellegű összefüggésére.

Melléklet
Dokumentumjellegű kísérő anyag. A melléklet kísérheti az időszaki kiadványt rendszeresen (állandó melléklet) vagy kapcsolódhat hozzá alkalmilag. Az állandó mellékletnek lehet állandó saját címe és számozási adata, de nem terjeszthető önállóan. A főlap és a melléklet között bibliográfiai kapcsolat áll fenn.

Mindenkori első vagy utolsó részegység
Az időszaki kiadvány első vagy utolsó részegysége, ha a leírás tárgya az időszaki kiadvány egésze vagy részegységeinek egy csoportja.

Monografikus szintű leírás
Az időszaki kiadvány valamely részegységéről készített lezárt leírás. A részcímes részegységet könyvként is le kell írni.

Napilap
L. hírlap

Nyitott leírás
Az időszaki kiadvány olyan összefoglaló szintű leírása, amelynek befejezetlenségét az
jelzi, hogy egyes adatai még kiegészítést igényelnek.

Összefoglaló cím
A több szerző által írt és önálló címmel is rendelkező részközleményeket összefogó
cím.

Összefoglaló szintű leírás
Az időszaki kiadvány egészéről vagy részegységeinek egy csoportjáról készített leírás.
Az összefoglaló szintű leírás lehet lezárt vagy nyitott. Összefoglaló leírás készül a folytatásokban közölt részdokumentum egészéről vagy részleteinek egy csoportjáról is.

Összekötő elem
A bibliográfiai leírásban megjelenített egyezményes jel vagy kifejezés, amely a részdokumentum adatait összeköti a forrásdokumentum adataival.
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Összeolvadás
Két vagy több időszaki kiadvány egyesülése oly módon, hogy a létrejött időszaki kiadvány új címen jelenik meg. A korábbi időszaki kiadványok megszűnnek. A korábbi időszaki kiadványok és a létrejött új időszaki kiadvány között bibliográfiai kapcsolat áll fenn.

Összetett cím
Olyan főcím, amely több, egymással fölé- és alárendeltségi viszonyban levő címből áll.
Az összetett cím részei együttesen azonosítják a kiadványt vagy a folytatásokban megjelenő részdokumentumot. Alá- fölérendeltségi viszonyban álló címek például: fősorozati
cím–alsorozati cím; közös cím–ágazati cím, közös cím–részlet címe.

Összevont számozás
A számozás olyan módja, amelyben az egymást követő több sorszám, illetve keltezés
kezdő és záró adata együttesen szolgál egyetlen részegység jelölésére.
L. még: átmenő számozás.

Párhuzamos adat
A bibliográfiai leírás valamely adata más nyelven vagy más írásrendszerben, illetve
más számozási rendszerben.

Páros címoldal
A címoldalon szereplő adatokat megismétlésük nélkül, átmenő szöveggel tartalmazó,
egymással szemben levő oldalak együttese.

Példány
Az azonos kiadású időszaki kiadványok vagy részegységeik egyike.

Periodicitás
L. időszakosság

Periodikum
L. időszaki kiadvány

Próbaszám
A tervezett időszaki kiadvány bemutatása, propagálásra készített mintaszám. A próbaszám megjelenhet az időszaki kiadvány számozásába illeszkedő számozással, illetve “próbaszám” (vagy szinonimái) megnevezéssel.

Rektó
A lap homlokoldala.

Részcím
Amennyiben a leírás tárgya sorozat, mint időszaki kiadvány, a részcím a részegységnek
az időszaki kiadvány címén kívüli, saját címe. Például a sorozatban megjelent könyv (ami
a sorozat, mint időszaki kiadvány egyik részegysége) saját címe a részcím, a sorozat címe
pedig a leírás tárgya szempontjából a főcím.

Részegység
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Az időszaki kiadványnak időben egymás után megjelenő egy-egy száma, füzete, kötete,
évfolyama. A részegység állhat egy vagy több fizikai egységből.

Részdokumentum
A kiadvány egy vagy több fizikai egységében közölt dokumentum, például cikk, tanulmány, közlemény.

Részközlemény
Egy összefoglaló címmel megjelent részdokumentumon belüli, saját címmel és szerzőségi adattal is bíró közlemény.

Részlet megjelölése
A folytatásokban megjelenő részdokumentumon belül a részlet sorrendjét kifejező
megkülönböztető megjelölés.

RETROCON
Az OCLC konverziós szolgáltatása Ohio-ban

Retrospektív konverzió
A már meglévő, hagyományos kézi eljárással készült tételek átalakítása, konverziója
géppel olvasható formára.

Rovat
Valamely időszaki kiadvány részegységeiben az azonos tárgykörbe tartozó részdokumentumok azonos cím (rovatcím) alatt összefoglalt csoportja.

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, időszaki kiadványok, vagy bármely más dokumentumtípus.

Sorozatcím
A sorozat keretében megjelenő kiadvány címoldalán, címoldal-helyettesítőin, előcímlapján, gerincén, élőfején vagy lapalji címszalagján közölt – a sorozat egészére vonatkozó – főcím.

Szám
Az időszaki kiadvány valamely részegységének a megnevezése.

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.

Szekciócím
L. ágazati cím

Szériacím
L. ágazati cím
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Szerkesztő
Az a természetes vagy jogi személy, aki/amely az időszaki kiadvány szellemi tartalmának összeállítója, illetve aki/amely e tartalomért felelős.

Szerkesztőségi közlés
Az időszaki kiadvány borítófedelének valamelyik oldalán, a címlap hátoldalán, esetleg
a szövegoldalak valamelyikén elhelyezett közlés. A szerkesztőségi közlés a főcímet ritkán
tartalmazza, közli viszont a párhuzamos címet, az alcímet, illetve a kiadvány azonosításához szükséges egyéb adatokat, úgymint szerzőségi adatok, számozás, kiadóra és terjesztőre
vonatkozó adatok, nemzetközi azonosító számok stb. Címoldal-helyettesítőnek minősül.

Szerkesztőségi oldal
L. szerkesztőségi közlés

Szerzőségi adat
Az időszaki kiadvánnyal kapcsolatos azonos közreadói, szerkesztői, közreműködői
funkciók valamelyikét betöltő természetes vagy jogi személyekre vonatkozó adat.

Szerzőségi közlés
A leírásban közölt szerzőségi adatok összessége.

Szétválás
Az időszaki kiadványnak két vagy több időszaki kiadványra bomlása oly módon, hogy
a létrejött időszaki kiadványok mindegyike új címen jelenik meg. A korábbi kiadvány és a
létrejött új időszaki kiadványok között bibliográfiai kapcsolat áll fenn.

Szövegelhagyás
A cím valamely részének vagy a szerzőségi adatból a név szövegkörnyezetének az elhagyása. Jelölése: három pont.

Szünetelés
Az időszaki kiadvány megjelenésének átmeneti megszakadása a számozás folyamatosságának fenntartásával.

A szünetelés adatai
Az adott címen utolsóként megjelenő és az újonnan elsőként megjelenő részegység
számozási adatai.

Társlap
A társlapok olyan egyenértékű időszaki kiadványok, amelyek önálló címmel és számozási adattal rendelkeznek, tartalmukban és fizikai megjelenésükben önállóak, de bizonyos
rokon vonásokat viselnek. (Hasonló formai kiképzés, azonos közreadó stb.) A társlapokat
rendszerint önállóan terjesztik. A társlapoknak legalább egyike utal erre a kapcsolatra.

Teljes leírás
A leírás olyan változata, amely a leírás számára előírt valamennyi adatot tartalmazza.
Szabályai az azonos típusú adatok és adatelemek felsorolását csak csak kivételesen korlátozzák. L. még: egyszerűsített leírás.
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Többlépcsős leírás
Az összetett című kiadványról készített olyan szerkezetű leírás, amelyben a közös címre, majd az ágazati, illetve alsorozati címre vonatkozó adatokat külön adatcsoportok tartalmazzák. Többlépcsős leírás készíthető az ágazatokról, az alsorozatokról, mellékletekről
és az új folyamokról.

Transzliteráció
Az átírásnak az a fajtája, amelyben az egyik írásrendszer minden betűjének a másik
írásrendszerben mindig ugyanazon betű felel meg.

Transzszkripció
Az átírásnak az a fajtája, amelyben az egyik írásrendszer betűinek a másik írásrendszerben hangzásuk szerinti betű felel meg.

Új folyam
Az időszaki kiadvány évfolyamai egy szakaszának lezárása után ugyanazon a címen
folytatott, de elölről kezdődő vagy párhuzamos számozással megjelentetett évfolyamok, illetve kötetek, az “új folyam” vagy szinonimái megnevezés feltüntetésével. Az új folyam
megindítása rendszerint az időszaki kiadvány korábbi jellegének vagy szellemi irányának
változásával függ össze. Az új folyam kifejezést, folyóiratok, az új sorozat kifejezést többnyire sorozatok esetén alkalmazzák.

Új sorozat
L. új folyam

Újraindulás
A rendszeres periodicitású időszaki kiadványnak tartós szünetelés utáni azonos címen
való megjelenése. Az újra megjelenés során folytatódhat vagy újra kezdődhet a számozás,
megváltozhat a korábbi periodicitás és megváltozhatnak a szerzőség és a megjelenés adatai
is.

Az újraindulás adatai
Az újra indult időszaki kiadvány első részegységének számozási adatai.

Újság
L. hírlap

Utóbbi cím
A címváltozást követő főcím olyan címváltozás esetén, amikor az új főcímen megjelenő
időszaki kiadványban az előbbi főcímen megjelent időszaki kiadvány számozási adatai
folytatódnak. E meghatározás nem vonatkozik az olyan időszaki kiadványra, amelynek
egyetlen számozási adata a keltezés.

Védőborító
A részegység borítófedelét vagy kötéstábláját védő – azzal fizikailag össze nem tartozó
lap. Leírás céljára általában 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 címoldal-helyettesítőnek minősül.

Verzó
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A lap hátoldala. L. még: rektó.

134

