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Ösztönzőim 

• Közös munkára ösztönző 

előzmények 

• Közelmúlt feladatai 

• Szakmai fórum 

 





   Én – mi – Mi  





Szakkönyvtári 

identitáselemek 

• gyűjtőkörünket teljesen lefedő, hiánytalan állomány 

• 100%-os feltártság minden dokumentumtípusban 

• a feltártság mélysége az analitikáig, sőt az 

illusztrációkig, bibliai locusokig, stb.   

• tematikus szakterületi tárgyszókészlet gondozása 

• digitális gyűjteményeink is a fentiek szerint 

gyarapodnak 

• a terület szakértői a munkatársaink, és akként is 

tartják számon őket, szaktájékoztatást tartunk 

• szakbibliográfiát építünk 

• egyházi kötődésű személyek besorolási rekordjait 

gondozzuk 

• közös katalógusban jelenítjük meg, stb. 



 

0      100 

 

tudásmenedzsment 

Ember Gép 



TARTALMI FELTÁRÁS 

„a dokumentumban 

tárolt tudás rekonstrukciója és  

az információkereső nyelv jelkészletének 

segítségével történő reprezentációja” 



Tartalmi feltárás 

• Tematikus 

elrendezés 

(szakrend) 

• Annotáció 

• Referátum 

• Ajánlólista,stb.  

• Fordítási feladat 

• Olvasó 

 

 

 

• Dokumentum 

• Információkereső 

rendszer  



CÉL: 

 

Megtalálni azokat és csak azokat a 

dokumentumokat, amelyek 

relevánsak egy kérdésre adott 

feleletként 

 

 



Y: specificitás 

X: zaj 

Optimalizálni a felhasználói igények szerint  

A mélyfúrás mélysége könyvtáranként/ 

gyűjteményrészenként meghatározandó 



alapelvek 

• egyszerre két rendszert kell 

használni: több információkereső 

nyelv egyidejű használata a minél több 

szempontú tartalmi feltárást és 

információ visszakeresést biztosítja. 

• minden lényeges (legalább 30% 

terjedelmű) témakört fel kell tárni 

• További ismérvek: forma, személy, 

hely, idő 



ETO 

1. Legrégebb óta 

használt, 

legelterjedebb 

 

2. Általános, de fejlett 

szintaxisa révén 

precizitásra is 

alkalmas 

 

 

 

1. Legtöbb változást is 

átélt, verziókövetés és 

konverzió problémás 

 

2. Többnyire 

könyvtárosok 

használják, a mutatók 

és természetes nyelvi 

feloldások nem érhetők 

el a felhasználók 

számára 



ETO 

3. Szakrend 

képezhető belőle, 

statisztika alapja lehet, 

MNB használja 

 

• 2-es főosztály 

változása: 

kereszténység- 

centrikusból 

világvallások 

kiegyenlített 

reprezentációja 

3. Kevés IKR-be 

integrált a 

jelzetállománya, 

nemzeti névtérbe 

integrálva?  

 



Áttérés? 

 

Új, online elérhető elektronikus kiadás, 

OSZK köztezaurusszal összekötve 
 









H = Lásd szinonimáját | 

HV = Lásd vagylagosan | 

F = Lásd még általánosabban 

T = Lásd még átfogóbban  

E = Lásd még okozati összefüggésben | 

X = Lásd még egyéb összefüggésben 

? 











További kérdések 

szabad kulcsszavak vs kötött tárgyszórendszerek 

 hozzáférés a kulcsszó/tárgyszólistákhoz 

egyedül vs többen?  

 formai feltárástól elválasztva vagy együtt? 

 hogyan épüljön be a tájékoztatásba és 

felhasználóképzésbe 

még többen? 

 szakterületi terminológián osztozni? 

 

 



FAST (Faceted 

Application of Subject 

Terminology) 

OCLC projekt 

LCSH-ból egyszerűsített terminológia 

 

Jellemzői:  

Általános (minden területet felölel) 

Egyszerűbb (könnyebben megtanulható, 

implementálható) nem szakmabelieknek is 

Facettás (téma, földrajzi név, formai, idő, 

személynév, testületi név) 

Szabály: mindenik tárgyszót csak a saját fajtájával 

lehet tovább pontosítani 

 

 

 



Project management $xData 

processing 

Epic literature $xHistory and criticism 

 

 

DE NEM 

 

Italy $History $yto 476 

Blood banks $zItaly $zFlorence 



Könyvipar, könyvkiadók és kereskedők 

adatbázisai 

 

Cataloguing in Publication CIP kód 

 

Közös (kiadói, kereskedői) tartalmi 

információk hasznosítása 

 

Automatizálás alapja 

 

British Library e-kötelespéldány 

tapasztalatok 

Nem vagyunk egyedül 



Köszönöm a 

figyelmet! 


