Hi a könyvtar ?
A könyvtar olyan intézmény, amely a könyveket, Időszerű
kiadványokat, hanglemezeket, mikrofilmeket stb. gyújt 1, rendezi
és a hasznalók rende1kezésére bocsit Ja. A könyvtári állomány,
illetve annak állandó gyarapítása és rendezése azonban csak eszköz: az Ismeretek -^Informáciok - megőrzésetek és itada'sa'nak
eszköze. Az informacio itada'sa kétféle lehet: rögzített és nem
rögzített. A legéltalakosabb informaclóhordozó maga az emberi
beszed; az élőbeszéd Jellemzi sajátsága a közlés, szempontjából,
hogy nem rögzített. Ezzel szemben a hordozók másik nagy csoportja
valamilyen anyagon / papír, hanglemez, filmszalag stb./ rögzíti
az informéci^ tartalmit. A rögzített informéclóhordozó az a dokumentum, amelynek legfontosabb sajátsága, hogy ö'sszegyfiJthetS és
/valamilyen állandó rendszer alapján/ visszakereshető. 'Az informac ióhordozók összegyűjtésével, illetve a bennük található információk hozziférhetővé tételével több mis intézmény is foglalkozik: pl. levéltir, muzeum, ra'dlo, televízió, saJtó és konyvfciadis, könyvterJesztes stb.
'f
/
f
A könyvtar egyedi sajátosságokkal rendelkezi' önallo része
ennek az informaciógyűJtő, -közli és -közvetíti hálózatnak,
ugyanakkor / élet- / tirsa mindazoknak a közmüve l<ídes i es művészeti intézményeknek 4% tevékenységeknek is, amelyeknek az á céljuk
feladatuk, hogy az emberek kultúrál is életmódját és szabadidős tevékenységet, ön- es továbbképzését előmozdítsák és
teret adJanak hozzál
;
f
/
A,könyvtárak különfele tarsadalmi igények Js szükségletek
kielégítésit hivatottak, ennek megfeleljen a törtenelml fejlőde's
sorin különfele típusú könyvtarak Jöttek létre: kolostori, egyetemi, fejedelmi könyvtárak, maJd nemzeti, magan, városi, falusi,
iskolai, szakkönyvtarak stb.
/
Hal fogalmaink szerint, csak akkor beszelhetünk val^Ja'ban
könyvtirról mint önálló intézményről, ha. legalább egy főfoglalkozású könyvtaros dolgozik benne. A könyvtérak állományának növekedése hozza magival azt is, hogy a könyvtárosi lét szamok növekedtek, is az ott dolgozók között munkamegosztás és ezzel együtt
különböző szervezeti egységek alakultak ki: gyarapítás, feldolgozás, olvasószolgálat, bibiiogrifia, kötészet stb.
A DOKUMENTUMOK TÍPUSAI
A. A KÖNYV
A könyv meghatározásának kísérlete* -Megőrzésre és ter Jesztésre szint foglalata az ember írásjelekkel rögzített szel le
mi alkotisainak.
I. Tartalmi tagolódása szer int lehet:
1. Ismeretközlő
tudományos munkák
- szakkönyvek
/gyakorlati Ismereteket tartalmazó müvek/
- ismeretterJesztÖ müvek
2. szépirodalmi mővek - esztetikai ertekkel rendelkező alkotások
í

- "alkalmazótt* Irodalom
/ krimik, szórakoztató irodalom stb. /
II. Szarkazat i tagolódása szar int:
1. Kötástábla vagy borítófadál / Hal a borítást
11 lati, a kamánykőté* ma Hat agyra M p u t r i b b a
fdzés, puha
borítófadrfllal. A bor í tófadala t
gyakran vád6borítóval látják al, amaly a vádalam mai lat a flgyalam falkaltását it cálozza.
BahaJtott fulrászan általában rövid tartalmi
ismarta^6/ - "fulszövag" - taláható.
2. A boritotabláit összafogo garInc.
3. A könyvtast ? ívakbél áll, amalyakat az ív kinyomtatasa után hajtogatnak a kívánt máratra.
4. A kötástábla ás a könyvtast között az u.n.
a lázak lapok találhatók.
A könyv adatai as az adatok lal&halyai
1. A címlap tartalmazza a könyv lagfontosabb adatait, amalyak a kővatkazÖk:
- a szarzó/k/ nava
f
- f4c ím,.ami magyarázó alcímmai agászíthatft ki
- a
könyv szallami tartalminak
látraJöttában
rásztvavó agyába szallami közramúködók: fordító,
szarkasztá, illusztráló, alószóíró stb.
- a kiadás száma ás minósága / pl.: második bóvítatt ás Javított kiadás... stb. /
- a kiadó
- a aagjalanas halya ás áva
- sorozati cím, az asatankánt karQlhat a címlap
hatoldalára
2. Címlapvarzrf: az a címlap hátoldala. Itt találjuk •indán
asatban a szarzöi Jogvádalammal kapcsolatos "copyright"
adatot; Jala a C , azt kövati a szarzöi Jog tulajdonosának nava as a Jogvádalamban rászasűlás ávszárna.
3. A kolofon vagy záradak r a könyv lagvágán taláható, a
második vadólapon, szővagvágan, olykor a címlapvarzon
is, ás a kiadvány tachnikai kivitalazásával kapcsolatos
r
adatokat tartalmazza.
4. ISBN 3
Intarnational Standard Book Numbar vagyis a
könyvak namzatközi azonosító Jalzata. tíz számJagyből
áll: az alsl három számJagy az országot Jalanti, a
kövatkazó számcsoport a kiadót Jalzi, a harmadik számcsoport a Jalzatt kiadvány agyadi sorszáma, a lagutolsó
agyJagytf számnak padig allanorzóí szarapa van.

B. AZ IDŐSZAKI KIADVÁNYOK / PERIODIKA /
Az ldÓszaki kiadványok közös JallamzoJa a folyamatos magJalanás; az törtánhat szabalyos Idékózőnkánt / napilapok, hatila~
P.ok, folyóiratok / vagy szabálytalan idökozonkánt / almanachok,
ávkönyvak, adattárak/

e

C. AZ IRASOS-HYOHTATJÍSOS DOKUHEKTUHOK 6GYBB

TÍVu*Al

Kéziratok / géplratok /
Disszertációk, szakdolgozatok
Kutatasi Jelentések
Kisnyomtatványok vagy aprónyomtatványok, a könyv terjedelmét el nem'erő kiadványok, plakátok, szabadalmi leírások, szabványok, vállalati termék ismertető lrodelam,
prospektus, hasznalati utasitas stb.
Kottik
Térképek
I. NBH lltASOS-NYOHTATASOS BOKUHBNTUHOK TÍPUSAI
- Hikrofilmekj Az eddig Ismertetett dokumentumok kicsinyített másolata, «Mly«k használata leolvasó készülék
segítségéveI történik.
- Hangrögzítéséé dokumentumok: hanglemez, hangszalag
- Keprögzít^ses dokumentumok: képeslapok, plakátok, diafilmek, fenyképek, filmszalagok, videoszalagok, videolemezek .

ITASA ES GOHDOZASA
A könyvtár által gyűjtött dokumentumok összeseget alloma'nynak nevezzük. Bz közkőnyvtároknál sohasem tekinthető lezárt,
telJes egesznek, mert folyamatosan bővül, kiegészül az uJonnan
beszerzett dokumentumokkal, ugyanakkor csökken a tartalmukban
elavult, a gyűjteménybe nem illó, hiányos vagy JMgrongálódot t
Példányokkal. Az állományt fejlesztő, kiegészítő tevekenysétfet
állománygrarapftásnak, a kivonás, selejtezés munkáját ál 1ományapásztásnak, e két folyamat együttesét pedig állominyalakftásnak
hlvJuk.
/
/
/ /
f ,
Az állománygyarapitas legfontosabb formája a vásárlás. A
vásárlással kapott könyvek átvételénél első tennivaló a számla
/kiserŐJegyzék/ és a csomag tartalmának tételes egyeztetése,
azutan pedig az átvevést összdfrabszám és^ősszérték szerint igazoló nyugta visszaküldésé a szállt tónak, es az átvevés visszajelzése az áru kifizetését végzŐ könyvelŐségnek /Hota de recep^ie;
Confirmare de primlre/. Bmelett az állománygyarapítás másik Jelentős forrása az ajándékozás. A könyvtár kaphat ajándékot magánszemélyektől és intézményektől. Az ajándékba kapott dokumentumokkal kapcsolatban két dologra kell figyelni: 1) az állomanybavéte1
előtt gondosan mérlegelni, hogy a kapott mu beletartozik-e a
gydJtŐkörbe, ugyanis pusztán azért, mert ingyen Jutunk hozzá,
feleslegesen ne terhelJuk az állományt; 2) előfordulhat, hogy az
aJandékkal nem érlcezik klsérŐ Jegyzék. Ilyenkor a vásárláskor
kapott számlához hasonló Jegyzéket, valamint Jegyzőkönyvet /Procesverbal de primlre/ kell a könyvtárosnak készítenie. 6zeknek a
következő adatokat kell tartalmaznluk: az aJandekozó neve, címe,
a beerkezés kelte, a kapott mővek szerző, cím, darabszám és ár
szer int .
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AZ ÁLLOMÁNYOK NYILVÁNTARTÁSA és AZ ALLON^NYBAVIsTEL
Az állomány nyiÍvintartás legeltarJedtebb formája a laltírkönyv. Egyedi vagy címleltár /Raglstru da invantar/ ás csoportos vagy összegező leltár /Raglstru da aifcart a fondului/. A
leltárkönyv pénzügyi okainy, aaclyrt a következő szabályok á r W nyasak: a laltárkönyv folyamatosan számozott lapokból áll; használatbavátal alÓtt hitelesíteni kall, a távas baJagyzást agyszári
áthúzással át aláírással hitelesített Javítással lahat módosítani, a laltárkönyv nem se leJtezhetÓ. Lagfontosabb beJegyzendő
adatok: a leltárszám, a szerző nava, a könyv címa, a kiadási haly
ás ávszám, árták, a tátal csoportlaltár 1 sorszáaia, raktári Jelzat.
A nyilvántartásnak láta zik agy összasítatt foraiia is:
csoportos laltárkönyv /raglstru da miycare a fondului - RNF/,
melynek során mellőzzük az agyadi azonosításhoz szükseges adatokat, ahalyatt az azonos id&pontban, azonos a^don ás azonos helyről baszarzatt dokumentumok agyatlan tátalkánt szarapainak. Ennak
adatai: kalat, a szállító /adomanyozó/ nava, a szal1ítólavál /kiserőpapir/ aradati száma, a szállítmány együttes darabszáma,
együttes ártáke, tudományágánkánti magoszlása. A csoportos leltárkönyv baJagyzásalnak összaga pontos kápat ad az állomány
alakításáról. Bgyrászt gyarapodásáról /pl. az ávi összasítás az
gyarapodásról/, másrászt a fogyásról. Nlval az állomány nemcsak novakszlk, hanam fogy is, a gyarapodas adatait kl kall
agászítanl az apasztás adataival. A csoportos laltárkönyv /RNF/
kát rászbŐl áll: agy gyarapodási ás agy fogyás 1 rászból. A kettő
vágösszagának a kúlönbsága aditmindánkor az állomány reális
nagyságát.
A könyvtár állományába karülő mlndan dokumantumot a tulaJdonbályagzÓva1 la kall pacsátalni a következő halyakan: könyvak
asatában: címlap, az utolsó szövagoldal ás mlndan
mai iák lat
- tárkáp, tábla stb. - hátoldala; időszaki kiadványok asatában:
borítólap, . vagy az alsó szövagoldal alsó rásza. A bályegzás után
akönyveket faldolgozzuk, bevezetjük a csoportos ás agyadi nyilvántartásba - a laltárkönyvba, malynak során mlndan dokumentum
lal tár számot kap. Alapvető szabály, hogy mlndan leljtárszam csak
agy laltári agyságat fadhat, ás nam ismá11 Alhat.
Az állomány nyiIvántartásáról baszálva említsük mag az
állomány al lenŐrzésát /lal tározás/, maly Je 1 lege szer int lahat
időszaki vagy soron kivíill. Az időszaki laltározás a szabályos,
aláírt időközökben törtenŐ laltározást Jalanti, maly az árványban
levŐ szabályok szarlnt a következő:
5.000
10.000
50.000
250.000

- 10.000 könyvtári
- 50.000 könyvtári
- 250.000 könyvtári
könyvtári

agyság
egyseg
agyság
agyság

2
3
5
7

evénként
ávenkeVit
e'venkent
ávankant

A soron kívüli a 1 lomanye 1 lenorza's pl. akkor szükseges,
amikor a könyvtárban szemelyl változás kövatkazik ba. Ilyankor
átadási leltárról beszelünk.
/
A leitarozás a címleltar alapján történik, melynek során
minden egyes könyvet külön tételesen össze kell hasonlítani a
le 1 tárkcinyvve 1 . A lel tarozás befejezésé után Jegyzökönyvet kell
készíteni, amelynek tartalmaznia kell a leitarozás számszerű
vegeredmenytA
összdarabszám, összárták
továbbá az esetleges
többlet és a hiány mennyiságét
^

Feldolgozás: dokumentumleírás

A könyvtári rend,

Melynek tükörképe a katalógusok rend-

szere, két alapvető kérdésre kell megválaszoljon: 1) NI, vagyis
mely művek találhatók mag az illető könyvtárban?
2) HOL találhatók meg ások?
Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket meg lehessen válaszolni a
dokumentumokat le kell írn1, még hozza ugy, hogy tartalmazzák az
azonosításhoz szükséges adatokat. A dokumentumok leírasa és besorolása nemzetközileg egyeztetett szabványok alapján történik.' A
dokumentum leiratéhoz szükséges legfontosabb adatok általában a
címoldalon taláhatók, de más forrásokat is felhasználhatunk:
kolofon, elŐszó, utószó, olykor külsői forrás, vagyis más mint
maga a könyv /bizonyos esetekben ugyanis, ha a könyv nem közli
magáról a kivánt adatokat, akkor azokat lexikonokból, bibliográfiákból tudhatjuk meg/. A leírás formai szabályalt egyezményes
Jelek biztosítják. A leírasban a következő adatcsoportokat különböztetjük meg:
^
f
f
- cím és szerzőségi köz les
- kiadat
- megjelenés
- terjedelem
- sorozat
4
- nemzetközi azonosíto Jelzet: ISBN
- terjesztési adatok
- érték /a dokumentum ara/
Az adatcsoportokat .Jeljel választjuk el egyméstől.
A leírás vázlata a következő:
PŐcim •Párhuzamos cím: alcím/
Szerzőségi közlés .- Ki-adás Jelzés/ A kiadás szerzőségi közlése .- A megjelenés helye: A kiadó
neve, A megjelenés éve .- Oldalsz km . - < * sorozat
elme, I S S N
oooo ; 7 oooo; Sorozati/szam)
1. megJegyzes
2. megjegyzés
ISBN
ooo - oo - oooo; Ar
Az elkészült bibliográfiai leírást be kell illeszteni a
katalógusba, azaz lehetőve kell tenni, hogy a dokumentumot több
szempont szerint vissza lehessen keresni. Ez ügy érhető el, ha a
katalógustétel /cédula/ több példányban készül, és ezek mind más
és más besorolási adat alapJan kerülnek be a katalógusba. A
besorolási adat célja biztosítani a katalógustételek visszakereshetőségét és világos, áttekinthető rendjét. Első besorolási adat
lehet a szerzŐ neve /egyéni vagy testületi/, egységesített cím,
fŐcím stb. Az,első besorolási adat első eleme a rendszó. Pl.:
szerzŐ neve: Saul Bellow, rendszó / betűrendes katalógus számára/: Bellow; Clm: Napjaid gyümölcse. Rendszó /betűrend* és/ vagy
- cím katalógus számára/: Napjaid.
A
rendszók
segítségével, szerkesztjük meg
tehát
a
betűrendes katalógust. Az alfabetikus vagy betűrendes katalógus a
rendezés és visszakeresés egyik lehetséges módJa. A ' sokféle
visszakereső szempont közül két alapvetőt emelünk ki:
1) Az olvasó egy meghatározott szerzŐ meghatáro/
zott müvet kéri: a könyvtárost és az olvasót a betűrendes katalógus igazít Ja el.
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2) Az olvatá a szerző és a aí cíaánck liacrcic
nélkül agy bizonyos témaval foglalkozó irodalmat karat. ás olvasót ós a könyvtárost a szakkatalógus, támakatalógus stb. igazítja
al.
A könyvtárban
található
könyvgket,
tehát,
témájuk,
tartalmik
s z a r l n t la o s z t á l y o z n i k a i t , á s o l y a n s z a b v á n y o s í t o t t
Jalakkal kall allátnl, amelyek azt az osztályozást agységasítatt
randszarra
teszik. Ilyan osztályozási randszar az Bgyetamas
Tizedes Osztályozás, amely a fogalmakat szamokból álló
kódokká,
Jalakká alakítja á t .
Katalógusrendszer
Ha vannak cáduláink a katalógusokban, da hibás a rendezés,
legjobb elölről kazdani a munkálatokat - főleg kiskönyvtárak
esetán. így az összes meglavő cádulákat ABC sorrendbe halyazzük.
Ha 4 példányszámban van mag, azt is, mind a nágyat egy halyra. Bz
lesz az ldelglanas, betűrendes ALAPKATALÓGUS. Ezután mlndan agyas
könyvet leveszünk a polcról, az alapkatalogusból kikeressük a
céduláit, az esetleges hibásakat kijavítjuk, ráírjuk a könyv
leltárszámát, a szakjelzetet, ás a raktári Jalzatat. A cédulát a
rendszó/k/ alapJan betMBzük a végleges betőrendes katalógusba, a
szakJelzet/ek/ alapján a szakkatalógusba. Ha az alapkatalógusban
nem találjuk meg a könyv céduláját, akkor megírjuk és úgy haladunk könyvről - könyvre.
Egyetemes Tizedes' Osztályozás /BTO/

Az ETO története Helvll Dewey amerikai könyvtáros 1876-ban
kiadott 22 oldalas Tizedes Osztályozás /Decimai Classification/
címó, kis füzetével kezdődik. A maga idejében az csak egyike volt
a számos rendszerezési kisárlatnak.
Dewey rendszere alig húsz áv eltelte alatt bevált az
angolszász könyvtárakban és ezért 1895-ben a brüsszeli Nemzetközi
Bibliográfiai Intézet vezetői ágy döntöttek, hogy alapelveinek
meghagyásával tovább fejlesztik, ás egységes nemzetközi rendszerre építik azt. így Jött látra az Egyetemes Tizedes Osztályozás.
Dewey
ugyanis az osztályok kialakításában a tizedes
számrendszer logikáját alkalmazta. Azóta milliók ismerték mag azt
a felosztást:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Altalános munkák
Bölcselet. Filozófia
Vallás. Egyház
Társadalomtudomány
Nyelvészet /1964 óta betöltetlen/'
Természet tudományok
Alkalmazott tudományok
Szápművészetek
Irodalom /1964 ota: Nyelv és irodalom/
Történelem. Földrajz
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A falsorolt tíz főosztály alkotJa az BTO gerincét. Hlndan
főosztály óJabb számjegy sagítságéval tíz osztályra oszlik. Pl. 5
Termeszet tudomány i
90
5192
93
94

általános tarmászat tudományos müvek
Hennyl ságtan
Csillagászat
Fizika

99
96
97
98
99

Harmadik számjegy hozzairasaval az osztályok uiabb tiz-tiz
alosztályra bonthatók:
93
Fizika
93C
A fizika alapelvei
931
Szilárd testek mechanikája
932
Folyadékok mechanikája
933
Oázok mechanikája
934
939
. . .
Az egyszerű ETO számokkal egyszerű fogalmak fejezhetők kl.
A valóságban azonban egy-egy dokumentum tartalma ritkán írható le
egyetlen fogalommal. A fogalmak osszekapcsolásat, fogalomrendszereket, viszonyokat az összetett BTO számok fejezik kl.
Az ETO számok következő összetételei használatosak:
Viszonyítás. Jele: ":'
f
Összekapcsolás vagy kitérJesztes. Jele: V *
Összekötés vagy mellérendelés. Jele:
Az ETO felepítését, rugalmasságát és végtelenbe reszletező
felbontását legjobban egy körrel lehet szemléltetni, amelyben
minden körcikk maga is tovább bontható:
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Az

kiadásai általaban három f Ő részből f i i n a k :
- fŐtáblázat
- segédtáblázat
f
- bttfircndts mutató
A főtáblázatok az u.n. egyszerű BTO számokat tartalmazzák,
arak m i n d e g y i k e egy-egy osztályt Jelöl.
A segédtáblázatok Jelzetei szükség esetén minden főtáblázati számhoz hozzákapcsolhatók. Ezárt nevezik őket altalános
közös elosztásoknak, ugy mint:
•
nyelvi alosztás
(o)
formai alosztás /kázikönyv, tankönyv stb./
(1/9) földrajzi alosztás
(•)
nápl alosztás
V"
~ időbeli alosztás
A/Z
betűrendes alosztás
y
0
0 szempont szerinti alosztas
6T0

Az ETO alapján törtetik a szakkatalógus szerkesztése. Szoros szakrendezés esetán a szakkatalógusban a legkisebb részletig
szabályozott sorrendben követik egymást az egyes ETO Jelzetek,
illetve a Jelzettel ellátott katalóguscédulák. Az ETO sorrendje
nem azonos a számok természetes növekvő sorrendJeve1. Az elrendezés a tizedes törteket követi. A 3, 4, 7, 35, 61, 341 egymásutánisága, tehát, az ETO elrendezésben nem létezik:
3
341
35

6

61
7

helytelen, mert:

0,3
0,341
0,35

0,6

0,61
0,7

Mielőtt rátérnénk az állomény gondozásinak taglaláséra a
dokumentumok leírásának kapcsán beszélnünk kell a rak téri Jelzetről /Cota cartii/.; A raktári Jelzet tulajdonképpen összeköti
kapocskánt, azonosíto elemkent m&ködik katalógus - könyv - raktár
között. Megmutatja a könyv pontos, "földrajzi" helyét a raktárban . A cédulán a bal felsŐ sarokba írJuk.
Pl .
I.
I. Szakrendi rendezés
61_

I

52

61 BTO szám
I A rendszó első betŐJe
52 Cutter szám
II.Mechanikus rendezes

l ./
124

I. Formátum szerinti
124 Ezen belül a hányadik

A raktári Jelzetet a következő helyeken kell feltüntetni:
- a dokumentumon
/Könyvek esetében a címlapon a bal felsŐ sarokban,hanglemezeknél a borító bal felső sarkára és
a lemezclmkáre
stb./
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- a katalóguscédulákon /mlndan katalóguscédulán
függetlenül attól, hogy melyik katalógusba soroljuk ba/
- a cím leltárkönyvben
Az állomány gondozása. Raktári rendszarek
A könyvtár különböző tereiben tárolt dokumentumokat
többfále_ rendszerben lehet elhelyaznl
Ket fő elhelyezési módot különböztetünk meg:
- mehanikus
- rendszerező
A mechanikus elhelyezés legegyszerűbb formája, ha a dokumentumok beérkezésük sorrendiében kerülnek a polcokra ás eszerint
nöypkvő számJelzetet kapnak. A mechzanikus elhelyezés továbbfejlesztett és gyakrabban használt véltözata a nagyságrendi /formátum szerinti/ alhelyezés.
A randszerezŐ elrendazési módok közül a szakrendi terjedt
el a legjobban. A szakrandi csoportosítás alapja az ETO egyszerűsített formája, mégpedig úgy, hogy a témaköröket kifejező számokat iagfelJebb három számjegyig menő részletességgel bontJak fel.
A raktári szakJeleknek kát formációja van tehát:
1) nagy vonalakban tárgyi csoportokban tárJa fel a
dokumentumokat a polcon, így lehetŐve teszi, hogy az olvasók a
könyvek tartalma szerint tájékozódJanak;
2> megjelöli a könyv helyét a polcon. Ha a keresőnek
speciálisabb igénye van, mint amit a raktári szakJelek
feltárási szintje, mélysége lehetővé tesz, a szakkatalógushoz
kell fordulnia, ahol a feltárás lehetőségei összehasonlíthatatlanul sokoldalúbbak az adott szakon /tárgykörön/ belül.
A raktári rend kialakításakor tisztában kell lennünk azzal, hogy az állomány legkevesebb 2, általában 3 /de ennél Jóval
több is lehetséges/, különböző helyre osztódik:
- szabadpolc
- tápraktár
- olvasók által kikölcsönzött könyvek
Nind a könyvek kiválasztását, megtalálását mind pedig a
helyretevését, szakkifejezéssel élve: a visszaosztást Jelentős
mértékben megkönnyítik az e l i g a z í t ó táblák és feliratok. Szabadpolcra általában a karesett, ás a könyvtar éltal fontosnak,
forgalmazandőnak tartott könyvek kerülnek. A szabadpolcos tár ás
a raktár között állandó a folyamatos áramlás.
Olvasószolgálat
Az olvasószolgálat a könyvtar állománya illetve szolgáltatásai és a könyvtárhasználók - olvasók - közötti szakszeri ás
szervezett kapcsolat. Hlnden könyvtári munka tulaJdonképpen egy
láncsor része /a dokumentumok beáramlása, nyiIvántartásba vétele,
visszakereshetőségének biztosítása valamilyen rendszerezásse1,
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ugyanebből a célból katalógusok készítése, és végűi a dokumentumok kiáramlása az olvasóhoz/, minden láncszem szoros kapcsolatban van egymással. Ha valahol hiba csúszik be ás megszakad ez a
lánc, az a dokumentum pillanatnyi, sőt végleges elvesztéset,
elrejtőzését eredményezi. Pl.: A könyvet nem oda helyezik ahova a
raktári Jelzet mutatja, a hasznaló hiába találja meg a katalógusban, hogy létezik a könyv, könyvtáros és olvasó számára egyaránt,
már eltévedt az allományban. Ez a lehetŐ legnagyobb tévedés,
ugyanis végső fokon minden könyvtári munka a gyors és pontos
olvasószolgálat érdekében történik.

Az olvasószolgálat vázlatos felépítése:

OLVASÓ 4

kapcsolatfelvétel

i
Beiratkozás

—^KÖNYVTAROS

r - 1 — \
El lgazítas a könyv- Az olvasó Igényelnek
tár használatában
tudomásul vétele
'

*
Tájékoztatás

KONYVTAROS

kapcsolat

*
Tanács
Ajánlás

r - '
— *
f.
Helyben
Kölcsönzés
használat

OLVASÓ

1.
a kölcsönzés
nyilván t ar.t ás a
t-

a kölcsönzött dokumentum
vlsszavátele

Hosszab11 as

:l Járások aa vissza
vl
Eljárások
nem hozott
dokumentumok esetében

Felszólítás

Perles

Terites

StatIsztlka
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RAKTÁROZÁSI TÁBLÁZATOK
Szakrandi randazás lahatságas sámája kiskönyvtárak szamara

ETO

0
OÖi
006
03
05
06

TÁRGYKOR

Általános mflvak
/ Oanaralitatl /
A tudomány általiban
/ Stiinta ín ganaral /
Civilizáció. Hóvalódás / C1vi1izatla.Culturá /
általános anclklopádiák, laxikonok,szót árak
/ 6nciclopadli, dictionara,laxicoana ganarala/
Időszakos kiadványok, évkönyv. Naptár •
/ Pariodlca. Anuara. Almanahuri /
Tastülatak ás tudományos intázmányak
/ Soclata}! si institutii ^tlin)lfica /

1
159.9
16
17

Filozófia
/Filozofla /
Lélaktan / Psichologia /
Logica
/ Loglca /
Etika
/ EtIca /

2

Vallás
/ Rallgla /
Nitolögia
/ Nitologia /
Biblia
/ Biblia J
Karasztány vallások / Raligii crastina /
Nam karasztány vallások / Raligii nacra^tina /

22
23/28
29

3_;
30
31

Társadalom tudományok /Stiinta soclala /
Szociológia
/ Soclologia /'
'
Statisztika. Napasságtudomány
/ Statlstica. Damografla /
32/33
Politikai as gazdasági halyzat
/ Situafia polltica
aconomica /
329
Politikai pártok ás mozgalmak
/ Partida fi mijcari polltica /
32/33<498)
Románia politikai ás gazdasagl halyzate
/ Situa^ia polltica si aconomlc* a Romániai /
329(498)
Politikai pártok ás mozgalmak Romániában
/ Partida sl miycarl polltica fn Románia /
331
Nunkaügy. Szakszarvazatak / Nunca. Slndlcata /
334
Szövatkazatak
/ Cooparatla /
339
Karaskadalam
/ Comart /
34
tfftlamás
Jogtudomány
'/ Stat si drapt /
35
Közigazgatás' / Admin1stratía publica /
37
Navalás. Oktatás
/ Educatla. Invatámfnt /
1
39
NápraJz. Szokások. Csalid '
/ Etnografla. Obicaiuri. Família /
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Általános természet tudomány
5
/ Probleme generale ele stiinteler naturale /
5 0 2 K ö r n y e z e t v é d e l e m
"
/ Ocrotirea medlulul lnconJurator /
51
Matematika
/ Natematicá /
32
Csillagászat / Astronomie /
53
Fizika
/ Fizica /
54
Kémia
/ Chimle /
55
Geologla
/ Geologie /
56
őslénytan / Paleontologle /
57
Biológia
/ Biologle /
58
Növénytan / Botanlca /
59
állattan
/ Zoologie /

6
61
62
64
65

66/69

63
630
631
632
633
634
635
636
638
6j9

7
7Ő1
71/77
71/77(498)
78
78(498)
79

Alkalmazott tudományok / Stlinte apllcate /
Orvostudomány / Medicina / '
Műszaki tudományok / ^tünje tehnice /
Háztartás / Economie casnica /
f
Ipari, kereskedelmi, közlekedesi es posta
üzemek szervezese
/ Conducerea si organizarea industriei, transportului si comer{ului /
Vegyipar, könnyűipar, kohászat, bútorgyártás,
műanyagipar, építőipar
/ Industria chimica, -ujoara, -lemnulul, -mobllei, -textlla, -maselor plastice, constructii /
Mezőgazdaság / Agricultura /
'
Erdészet / Silvlcultura /
Mezőgazdasági munkálatok / Agrotehnica /
Növényvédelem / Protecfla plantelor /
Növénytermesztés / Cultura plantelor de cimp /
Gyümölcstermesztés. / Pomicultura /
Zöldségtermesztés. Kertészet
/ Legumicu1tura. Florlcultura /
Állattenyésztés / Zootehnie /
Néhészet / Apicultura /
Halászat. Vadászat / Pescult. Vinátoare /

Hűvé szetek. Sport
/ Arte. Sport /
Művészetelmélet és esztétika
/ Teória sl estetica artel /
.
.
Képzőművészét.
Fényképészet
/ Artele plastice. Fotografie ,
Képzőművészet Romániában
/ Artele plastice fn Romín la /
Zene / Nuzlca /
Zene Romániában / Nuzlca fn Románia /
Szórakozás. Filmművészet. Szlnház.Játék. Sport
/ Distracfil. Arta cinematograficS. Arta teatral*. Jocuri. Sport /
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80

809.90
802/809
809.431.1
82/89
859.0-1/-9
854.511(498)-1/-9
82/89-1/-9
894.511-1/-9

9
902
904
93/398.2/
93/498/
93/100/
91
91/498/
91/100/
910
929
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N y 1vtudomanyok / LlngvistIca /
Román nyalv / Llmba romina /
Az agyas nyalvak / Alta limbi /
Nagyar nyalv / Llmba maghiara /
Irodalom / Lltératura /
Román irodalom / Lltaratura romána /
Romániai magyar irodalom
/ Lltaratura maghiara din Románia /
Egyatamas irodalom / Lltaratura univarsalá /
Nagyar irodalom / Lltaratura maghlarl /

Földrajz. álatraJz. Törtánalam
/ Gaografla. Blografla. Istorla /
Törtánalám. Rágászat / Arhaologla /
Törtánalmi körök kulturális maradványai
/ Istorla civl1lza}lal /
Dacia tört^nalma / Istorla Daclal /
Románia törtána^ma / Istorla Romániai /
Egyatamas törtánalam / Istorla univarsalá /
Földrajz / Gaografla /
Románia földrajza / Gaografla Romániai /^
Egyatamas földrajz / Gaografla univarsalá /
Ót la írások / Dascrlari da cáLátorla /
ElatraJzok / Biografll /

Könyvtárosok kislexikona

Ábécébe sorolás: lásd: betűrendbe sorolás
Adaptálás: átvétel, egy mű szabad átdolgozása. Pl.: az ifjúság
részére vagy más műfaJra - regénybél színdarabba stb.
Adat: altalában számszerű információ, de más közlés is érthetS
raJta.
Adatcsoport: a bibliográfiai leírás összetartozó adatelemekből
ál ló egyságe.
f
Agyagtábla: az íras egyik ósl hordozoJa. Agyagba véstek pálcikák
segítségével az ékírásos betűket, a táblákat kiégették.
A legtöbb agyagtáblát a ninivei könyvtár romJal közül
ásták kl.
/
AJandek: az állománynak adomany által való gyarapítása. Csak
olyan mŰvet szabad elfogadni, amely szervesen beletartozik
az illető könyvtár gyűJtükörébe.
AJánlás: lásd: dedikáció.
AJinlÓ bibiiográfia: az olvasók meghatározott csoportja részére
készített, egy bizonyos tárgyra, tudományágra, korszakra
stb. vonatkozó könyvjegyzék.
Alapkatalógus vagy teljes katalógus: a könyvtár egész állományát
tükrözi. Cédulái telJes bibliográfiai leírással készülnek,
és arról is taJékoztatnak, hogy a felsorolt művekről szóló
cédulák a könyvtár hálózatéban hol vannak elhelyezve; lasd
meg : szolgálat 1 katalógus.
Alcím: a könyv és folyóirat címoldalán közölt, a tartalmat részletesebben meghatarozó kiegeszítő közlés.
Állomány: a könyvtár tulajdonában lévŐ dokumentumok összesége.
flfllománykialakít ás: az allománygyarapítás és állományapasztás
/selejtezés/ műveletének eredménye.
Allományellyiőrzés: vagy leltározás. Az állomány meglétének,
raktarl rendjének vizsgálata, az ezzel kapcsolatos hiányok
megállapítása.
,
,
,
/
Al1óménynap ló vagy leltárkönyv: az állománybavétel és a nyilván^
f
f tartas eszköze.
/
Altalános könyvjegyzék: évente megjelenő kereskedelmi bibliográfia, mely felsorolja az adott évben megjelenő műveket.
Antlkvarlum: régi és használt kiadványok (antikvár könyvek) felvásárlásával foglalkozó üzlet
f
Aprónyomtatvány: többnyire egylapos; a kisnyomtatványok egyik
megJelenesl formája: színlap, gyászJelentő, plakát, hirdetmény stb.
Azonosító szám: lásd: ISBN es ISSN.
B.
Bála: Papírnál használt mértékegység; 1 bála = 10 rizsma = 100
konc = 1000 füzet = 10000 ív.
«
Beoszt ás a katalógusba: az üjonnan feldolgozott múvek katalóguscéduláinaka katalógus hálózat megfelelő helyeire való
elhelyezése.
Besorolási adat: a rendezés illetve a visszkeresés szempontJábol
minősített elemek. Pl.: rendszó, szakjelzet stb.
Best sel ler: nagy üzle/ti sikert arató, Irodalmilag kevésbé értékes
müvek elnevezese.
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Bmtfl szerInt A átírás: egyik l^ircndtzir itíríu a másik írásrendszerre.
Ntártsd: az ABC sorrendig.
•storisáit katalógus: a besorolási adatok alfabetikus rendJe. A
batdr endes katalógus választ ad: agy szerzőnek mely mával
vannak m a g ? — magvan-a egy meghatarozott mó? egy bizonyos
m&mek milyen kiadásai találhatók mag? hol van a keresett
a& a raktárban?
•
Bibllotousz vagy mozgókönyvtár: autóbuszban berendezett könyvtár,
mely menetrendszerűen Jelenik mag maghatározott helyeken.
Bibliofil kiadás vagy könyv: különleges m&vászi kiállítású könyv,
sokszor számozva, aránylag kis peldányszámban Jelenik meg.
Bibliográfia: könyvészet, könyvJegyzek. Az ál loményalakitás ás
olvasási tájékoztatás egyik alapeszköze.
Blbliograflal adatok: a dokumentuamk mindazon. Ja 1lemző adatai,
amalyakmak révém azonosítani lahat a laírt dokumentumot.
Blbllogrmfal la ír és: a bibliográfiai adatok Összes^^oc;a dokumentum -szabványlgírása iISBB*nemzetközi szabvány),
amely
alapién azonosítani lahat a dokumentumot.
Blllngvls: ugyanannak a m&nak kétnyelvű kiadása.
Blotolbllográfla: életrajzi bibliográfia.
Borító, borítófedél, borítólap: a kiadvány testet védő külső
lapok agyút tesa.
Brosúra: 48 lapn&l vékonyabb füzet.
C.
cédulakatalógus: ma tálnyomó többségben használt katalógus forma.
Előnye, hogy bármikor és bármilyen mértékben kiegészíthető
az ui cédulákkal.
Cikk: olyan önálló m6, amelynek saiát címe és szerzősége van, de
gyfijtaményban, folyóiratban, tÍJságban Jelenik meg.
;
Clfcktolbllográfaz előbbiek Jegyzéke valamilyen szempont érvényesítésivé 1.
/
Címoldal: a könyv első vagy második lapia, amely a könyv bibliográfiai Információit tartalmazza. Hátoldala a:
CÍmlapvarzo: az ISBH-t, ISSN-t, Copyright szöveget és más adatokat tartalmaz.
Copyright: a szerzői Jog védelmenek nemzetközi elnevezése. Jele:
C .
Corvina: Bátyás király könyvtara.
Cuttgr szám: a könyvek betőrendes raktározására kidolgozott rendszar, (a rmnó%zó első bet&Je • egy-, két- va«iy háromjegyű
szám). Ha a szakjelzet tel kiegészülve használják a raktári
Jelzet elemenként a dokumentumok szakrendi raktározásánál
Csoportos vagy összesí tet t ny11vánt ar t ás: az egy kuldemenyben
beérkezett dokumentumok együttes ny i 1 va'nt ar t a'sa .
D.
iadlkaclo: aiánlés: 1) a szerző tíszteletének, köszönetetek kifejezése valaki iránt. 2> A szerző aláírása ás sajátkezű
ajánlása.
fokúméntum:
minden, rögzített információt tartalmazó tárgy,
könyv, folyóirat stb. amely a könyvtár állományát képezi
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E.
E g y te—s Tizedes Osztályozás (ETO):
rendszerező osztályozo
könyvtári rendszer. Devey talilsinya. Korszerűsi te'sével ea
a Central Clasification Committet foglalkozik. Szakcsoportjainak száma megközelíti a százezret.
Egységesített cím: s különböző kiadásokban'eltér& címeken megjelent mő azonosításira, besorolási adatként kiválasztott
Egységesített szemályntv: az a niv, amelyen a szer ző működését
kifeJtetTe^amelyen a bibiiogréfial gyakorlat számontartJa. Alapvető szabály, hogy a katalógusokban, bibliográfiákban egy szerzŐ mindig ugyanabban a névalakban szerepelJen. Esetenként a többi névváltozathoz is keszíthetűnk
. utaló cédulákat.
,
/
Elemző vagy anal11lkus bibii iográfla: könyveszet, mely a gyuJteményes müvek egyes részeit (fejezet, cikk, tanulmány stb.)
külön-külön ír Ja le, rögzítve ezek legfontosabb bibliográfiai adatalt.
,
,
, ,
Előzék: összeköti a könyv testet a kát táblával.
Eredet 1 kötés: egy könyvnek kiadasa korából származó kötése. Az
eredeti kötés a régi könyvek értékét emeli.

Fakszlalle: hasonmás; könyvnek, képnek, okmánynak, metszetnek
stb. az eredetihez hŰ sokszorosított mása.
Fedé1: a főzött könyv papírból készült táblája.
-_-gás és feltárás: mindaz a munka, amelyet a könyvtaros a
könyvvel végez: nyiIvántartésbavétel -> osztályozás ->
bibliográfiai leírás. ( Raktárba kerülés után a könyvvel
végzett munkát olvasószolgálatnak nevezzük. Lasd. ott)
Férőhely: raktári befogadó képesség.
Vf>.
Fiókkönyvtár: nem önálló, rendszeresített kisebb könyvtár, amely
egy, központi könyvtar iranyítása alatt áll.
Forgalmi statisztika: a könyvtár olvasóira és az általuk használt
művekre vonatkozó számszerű adatok.
Formátum: könyvméret.
Fülszöveg: a könyv védőborítóiénak két behaJló oldalára nyomott
szöveg, amely bemutatja a szerzőt és miivé t.
G.
Gerinc: a könyvtestnek az a része, ahol az ívek össze vannak
fogva.
f
OyémaÁtkiadás vagy 111lput1 könyv: a megszokottnál Jóval kisebb
mérető könyvT Régen a legkisebb betűtípussal a "gyémánttal" nyomták, innen a neve. (ÚJabban fotográfiai ütőn
kicsinyítik le).

Hangos könyv:
hanglemezre
vagy magnetofonszalagra rögzített
könyvszöveg. Különösen a vakok könyvtárában Játszik nagy
szerepet .
Határ időnyi 1vántartás: a kölcsönzési nyilvántartás része.

íe

Hilyltairti1 bibilográfla: valamely közigazgatási agységra vagy
másmeghatározott földrajzi területre vonatkozó irodalom
bibliográfiája.
Helytörténeti bibliográfia: a helyismeretinek a történeti Jdőbe
való kitágítása.
Hosszabítás: valamely kikölcsönzött mű visszaszolgáltatási hat ár idejének meghotszabíta'sa az olvasó kérésére.
I.
Időrendi raktározás: a művek raktérozása a megjelenés idŐpontJa
"""Szerint. Régi könyveknél hasznalatos.
n
Időszaki kladvany vagy perlodlkum: szabalyos időszakokban megjelenő kiadvany, amely egymást koveto szamokbol all.
I1lusztracloi a dokumentumok szövegében vagy külön táblán közölt
kép, raJz, fénykép stb., amely művészi vagy tartalmi viszonyban éli a szöveggel.
Incunabulum: lésd: ősnyomtatvány.
Informáclo: minden adat és Ismeret, amelyet a dokumentumok révén
megtudunk.
/
Informaclóhordozó: az információk rögzítésére szolgáló anyagok:
kő, agyagtábla, pergamen, papír, film, hanglemez... stb.
[ 3 B D
International Standard Bibiiographie Descrlptlon *
Nemzetközi Bibliográfiai Leíra'si Szabvány: meghatározza a
bibliográfiai leírás minden adatának formáját a címtől
kezdve a* azonosítási számig.
I S B N -International Standard Book Number • Nemzetközi Szabvá" ~~ nyós azonosító'könyvszam: 10 számJegyb&l áll, s ezek négy
szerkezeti egységre bonthatók: 1) ország; 2) kiadó; 3) a
kiadvany sorszáma; 4) egyetlen Jegyből álló ellenőrző
szám.
I S S N * International Standard Serial' Number: az időszaki kladz
vényok szabványos nemzetközi azonosító száma.
Iv: a papír mértékegysége; 10.000 ív • 1 bála.
J.
Jelzet: 1) Raktári Jelzet: meghatározza az egyes kötetek raktári
helyét. 2) Szakjelzet: egy műnek a könyvtár osztályozó
rendszeren belüli (eszmei) helyét mutatja.
K.
Katalógus: a könyvtár állományát képező dokumentumok katalógustételeinek rendszerezett gyűjteménye, amely biztosítja a
feldolgozott különböző szempontok szerinti visszakereshetőségét.
^
7
Kata1óguscádu1a: szabványméretű kartonlap a dokumentum bibliográfiái leírásával .
/
Katalógusszekrény: a katalóguscédulákat orzl.
Képrögzítéses dokumentum: 1) nyomdai sokszorosítással készült
kép: reprodukció, képeslap stb.; 2) képi információ hordozók: diafilm, film, videokazetta, képlemez stb.
,
Kézi könyv: 1) egy tudományágban elért eredmenyeket, alapvető
tudnivalókat összegező könyv; 2) lexikonok, enciklopédiák,
adattárak.
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Kísérő lap: Könyvtári ügyviteli nyomtatvány, célJa a könyvcsomagok azonosítása, a páldányszám ás a'rték ellenőrzése, könyvelése.
,
/
t
Kisnyomtatvány: kis terjedelmű, nagy ívnál klsabb nyomtatvany.
Kódex: kézzel írt könyv (IV - XVI sz.l. Anyaga alalnta pergamen
kásóbb papír. Kát fatábla köze erősítették. Innen a neve:
caudex • fatörzs.
..
,,
Kolofont zárócím a címoldal vérzőién vagy a könyv vagant a kiadási ás nyomtatási adatokat tartalmazó záradák.
Kölcsönzás: olvasószolgálat. Az / állomány a cálra randszarazatt
agyságeinak a hasznalók számára való klkölcsönzása, átadata előre meghatározott ideig. A kölcsönzés egyszarfibb
nyilvántartásai: füzetes vagy agy-, illatva kátkártyás
kölcsönzési nyilvántartás.
Könyvészet: lásd: bibliográfia.
KÖnyvnyomtatás: kéziratok sokszorosítása ipari mártékban. Kínában
a VI. sz.-ban faltalálták a szétszedhető Jalakkal való
nyomtatást. Buropában Gutemberg nevéhez fűződik a mozgó
betús könyvnyomtatás faltalálása. Első nagy munkája az
,1455-ben befejezett 42 soros Biblia.
Könyvtar: megőrzött, feltárt ós rendszerezett dokumentum-gyuJtemény.
Könyvtári szolgáltatások: olvasótermi használat (kölcsőnzás nélkül); halybeni as könyvtárközi kölcsönzés; bibliográfiái,
szakirodalmi tájékoztatás stb. /
,
Könyvtártan, könyvtudomány: a könyvtári munkájatokra vqnatkozo
eTmíleti és gyakorlati kérdéseket tárgyaló ismeretag.
Könyvterjesztés: könyvkereskadelem./
Könyvtest: a könyv lapjainak összasege.
,
f f
§
Kötés: a""könyv lapjainak, tábláinak összefogását elősegítő főzés,
kapcsolás.
Kötet: 1) könyvtári egység; 2) olyan nyomtatási agyság, amelynek
külön lapszámozása van.
Kötatcím: a többkötetes könyv valamaly kötetének megkülónböztató
címe.
Közös cím: a többkötetes könyvek es gyűjtemények egeszere vonatkozó cím.
f
(
Központi katalógus: kát vagy több könyvtar állományáról (vagy
azok meghatirozott részeiről) készített közös katalógus.
Kronológia: időrend. Lehet rendszerezési elv iS/ amennyiben a
dokumentumokat megjelenésük időbeli sorrendjében helyezzük
el. (Régi,könyvek esetében gyakori eljárás).
L.
Leltár : leltári napló: 1) azállomany okma'nyszeru ny11váhtartása.
Lehet egyedi ás csoportos; 2) ellenőrzés.
Leltári szám: egyedi szám, amelyet a könyvtári állomány mlndan
dokumentuma megkap. Ennek segítségével történik a leltározás vagyis az allománye1lenőrzés.
Leporelló: harmonikaszerŐen összehajtható es szétnyitható könyv.
Gerince nincs.
L lber: a könyv latin neve.
Llbrar ius: a középkorban egyaránt Jelentett könyvtárost, könyvmásolót és könyvkereskedőt, vagyis könyvvel foglalkozó embert .
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H.
Magánkönyvtár; egyéni vagy családi tulajdonban lévő gyűjtemény.
Maroö:anyomtatott könyv ás folyóirat oldalainak üresen maradt
része .
Másodfokú bibliográfia? a bibliográfiai bibliográfiája.
Másodlagos dokumentum: olyan mű, amely nam eradeti magái lap(tásókat, hanem "másodkézből•, már megjelent dokumentumokból
merített Ismereteket közöl. Ilyenek: bibliográfia, katalógus, referáló lap. Ellentéte a primer dokumentum.
Megjegyzések: a bibliográfiai leírás kiegészítő adatai.
Megjelenési hely: az a helyság ahol a dokumentumot kiadták.
Megjelenési idd: a dokumentum kiadásának éve.
Melléklap: egy mŰ második, harmadik stb. besorolási adat szerinti
katalóguscédulája.
Melléklet: térképek, táblázatok, hanglemezek, amelyeket a könyvvel együtt hoznak forgalomba, de nem tartoznak bele a
#
könyvtestbe.
Mozgókónyvtár: lásd: bibliobusz.
N.
Nemzet 1 bibliográfia: egy állam területed megjelent valamennyi
sajtóterméket felsoroló könyvészet.
,
Népkonyv: a XV.-XVI. század kedvelt irodalmi válfaja. így nevezik
a nép lzlésehez, műveltségéhez szabott, világi Jellegű
szórakoztató prózai műveket. Eleinte kéziratos formában
terjedt, később a népszerűbbeket kinyomtatták és vásárokon
árultak. Lásd meg: ponyva.
Ny.
Ny 1lvános könyvtár: minden állampolgar által Igénybe vehető
könyvtár.
/
Nyomtatott katalóguscédula: a központosított feIdolgozas eredmenyeként előállított bibliográfiai leírás.
0.
Olvasás psz ihológla: a lélektan egyik ága; az olvasmányoknak az
olvasókra való hatását vizsgálja.
Olvasás, szoclológla: a szocl*ológia ága, az olvasók olvasási szokásainak, Ízlésének stb. vizsgálata kikérdezések, kérdőívek segítségével.
Olvasószolgálat: a könyvtáros mindazon tevékenysége, amelynek
során a könyvtáros elsődleges kapcsolatba kerül az olvasóval, *z Igényelt dokumentummal ellátja őt. NÓdJal: olvasótermi szolgálat, kölcsönzés, tájékoztatás.
t
Osztályozás vagy szakozás: a dokumentumok rendszerezese a kónyv tárban elfogadott osztályozási rendszer szerint. A "szakozás- többnyire az ETO szerinti rendszerezést fedi
/
Osztólap: a rendesnél nagyobb méretű karton, mellyel a katalógust
tetszés szerint tagolni lehet
ősnyomtatvány vagy Incunabulum: a XV.században nyomtatotW könyvek
e1 nevezés.
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p.
PiPtrbick : zsebkönyv. HaJléko ny, papírbor (távi, tÖM«t«r Jesztesre
szint kisalakú könyv.
Firhuiiaot cía: a főcía M s i s a i t U u a cíalapon sis nyalván vagy
als írásrendszerben.
Példány: az azonos kiadású könyvek, folyóiratok egy-egy darabJa.
Példányszia: annak Jelzése, hogy egy afiből hány példányt syoatzk.
Periodikus: lásdtIdőszaki kiadvány.
f
ollelőtt: soknyelvű. Hiroa vagy több nyelven kiadott m .

f

onyva: 1) eredetileg leterített ponyván, visárokon árusítótt
könyvecske; 2) töaegterJesztésre szánt értéktelen, seleJtes eunka; 3) létezik reaekauvek ponyvákledása lg. ittk
silány nyoadai klvitelban da olcsón Megvásárolható könyvek.
Prospektus: rekláacélból kiadott egy vagy néhány lapos eyoatatvány.
Psalterlua: a görög nyelvből: zsoltároskönyv.
,
PubllkácTo: önállóan vagy folyóiratban aegJelent tudoaaayos tanú laány , közleaeny.
R.
Raktári a könyvtár álloaányának elhelyezésére szolgáló helyiség.
Raktari Jelzet: aeghatározza a dokuaentua helyét a raktárban.
Raktári katálóaus: a dokuaentuaokat a raktári elhelyezés sorreadJében fal soroló katalógus. Felhasználható az állomány
leltározásánál.
Raktári rendszer: agyezaényas raktározási elv. Ez lehat: aechialkus (leltárszáa sorrendjét vagy sorszá*Jelzetet kővet&),
kronológiai, ETO szarinti felállítás stb.
Referensz álloaány: kézikönyvek, segédkönyvek.
Rendszó: lásd: besorolási adat.
Retroszpektlv vagy lezárt bibliográfia: egy nagyobb, lezárt Időszakban aegJeleht aüvek bibliográfiája.
Rosariua: latin nyelvből: rózsakert, katolikus laaköayvek elaevezésa.
S.
Segédkönyvek: lásd: kézikönyvek.
SelaJtazés: lásd: álloaányalakítas.
^
,
Sorozat: önálló kiadványok csoport ia közös elővezesse 1
- sorozat - cíaael.
Sorozat 1 száa: lásd: ISSN.
/
/
Stat iszt ika: készülhet Minden könyvtári tevékenységről: köayvforgaloaról, kölcsönzésről, az ál loaányalakíta'sról, olvasok
szaaaról stb.
SZ.
Szabadpolc: az olvasó által szabadon hasznaiható könyvál louay.
Szakbibi loqraf la: egy isaeretág könyve'szete .
Szakjelzet: valaaely dokuaentua tárgyat kifeiező Jel. Leggyakrabban használt az ETO alapJan Megállapított osztályozás.
Szakkatalógus vagy sziszteaat ikus katalógus; az ETO segítségevei
rendszerezett bibilográfiai leírásokat iartalaazó katalógus .
ao

Szakkönyvtár: speciális gyüJtőkörü, valamilyen területre szakosodott könyvtár.
Szakozás; osztályozás.
Szekunder dokumentum: lásd: másodlagos dokumentum.
Szelektív bibliográfia: valamilyen szempont szerint kiválogatott
dokumentumokat ír le. Egyik faJtáJa az aJanló bibliográfia
Szerkesztő: 1) üJságok, folyóiratok szellemi irányítója;
2) gyűJtemenyes munkák összeállítója;
3) kiadóvállalati szerkesztő: a kiadványok saJtó alá
rendezeset' vágz 1
Szerzó: az a természetes vagy Jogi személy, aki mint alkotó a
kiadványok szellemi tartalmáért felelős.
Szerzői Jogi az alkotás törvényes védelme.
Szolgálati katalógus: a könyvtár telJes anyagát tartalmazza.
Elsősorban a könyvtárosok használják. Sajátos fajtája a
raktári katalógus.
T.
Tábla: könyvtábla.
ÍJb lanyomat: a mozgóbetős könyvnyomtatás elődje. A sokszorosítást
a szöveg tükörképének fatáblára vésett formájával végezték
Tárgy 1 vagy tematlkus katalógus: a dokumentumokat tárgyuk (témájuk) szerint csoportosít Ja.
TelJes bibiiográfial leírás: minden adatot tartalmaz: szerző,
cím,alcím, kiadás száma, megjelenés helye, kiadó neve,
megjelenés éve, a könyv terjedelme, a könyv nagysága.
Terminológia: szakszókincs. Egy tudományterület szakkifeJezesél.
Testületi szerző: azon testület neve, amely "felelős" valamely
kiadványmegJelenéséért. Pl. Városi Könyvtár.
Tiltott könyv: olyan mű, amelynek terjesztését, olvasását valamely egyházi vagy világi hatalom nem engedi meg. A tiltott
könyvekről Jegyzekeket szoktak kiadni.
Tipográfia: nyomdászat .
Tiszte letpéldány: egy kiadványnak a szerző vagy a kiadó által
ajándékba adott példánya.
Tizedes osztályozás: lásd: Egyetemes Tizedes Osztályozás.
Transz 11terálás: lasd: betű szerinti átírás.
TulaJdonbélyegző: a könyvtárak az állományba vett dokumentumokat
lepecsételik. A pecsét tartalmazza a könyvtár nevét és
szákhelyét. Ezzel Jelzik a könyvtár tulajdonjogát.
ü.
Unikum: egyetlen példányban fennmaradt mű.
Utaló: a "lásd" szóval ellátott Információ.,
Öt 1 könyv, üt 1 kalauz: tájékoztat egy vidék
praktikus tanácsokat ad az utazónak.

nevezetességeiről,

V.
Vándorkönyvtár: zárt egységet alkotó állomány, melyet egy központi könyvtár használatra átad egy Intézménynek.
Védőboríték: a kötést áblát védő papírborítás; behajtott részen
van a fülszöveg (lasd: ott).
Volumen: latin nyelvből: kötet rövidítése: vol
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z.
Zárócim: lásd: kolofon.
ZS.
Zsebkönyvtár; kisalakú könyv.
Zsúrna11sTtTka: újságírás.

AJanlö Bibliográfia

.o
Clasiflcaraa Zaclmala Untvarsala.
Edijie prescurtata;
vol.l: Tabele, vol.2: Index alfabettc. Instrument da lucru.
Bucuref t1, 1985. (INID).
Egyetamas Tizedes Osztályozás. Rövidített kiadás. 1 - köt.:
Táblázatok, 2. köt.: Betűrendes mutató. Szabványkiadó. Budapest
1977.
/
/
Fülöp Gáza: Az informáclo nyomában. Bevezetés a szakirodalomkutatásba. Bukarest, Krlterlon, 1978. 188 p. (Krlterion kiskaiauz).
Ghld pentru bIb1lotecarul comunal. Blblioteca Centralá da
Stat a Republicii Soclallste Románia, Bucurefti, 1975. 24+20 p.
A könyvtár kezeláse. Szerk.: Katsányi Sándor. Budapest,
Múzsák Közművelödesi Kiadó, 1984. 292 p.(Országos Széchényi
Könyvtár - Könyvtártudományi es Módszertani Központ).
Nanualul blb1lotecarului comunal. Blblioteca Centralá de
Stat a Republicii Soclallste Rominla, Bucurejti, 1977. 98 p.
Minimum de tehnlca de blblioteca. Prolect. Bucuresti,
1989. 158 p: (Blblioteca Centralá de Stat).
Sallai István-Sebestyén Géza: A könyvtáros kézikönyve. 2.
átdolgozott és bővített kiadás. Budapest, Gondolat, 1965. 832 p.
Stanciu,lile: Calltorie ín lumea cartii. Nlca énclclopedie
1lustrata. Bucuresti, Editura didacticá jl pedagogicá, 1970.318 P.
Ve'rtesy Miklós: Könyvtárosok kislexikona. .Budapest: Múzsák
Közművelődési kiadó, 1987. 246 p.
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