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Általános alapelvek 

A következő alapelvek a katalogizálási szabályzatok, a katalogizálók által meghozandó 

döntések, valamint az adatok hozzáférését és cseréjét vezérlő eljárások létrehozására és 

továbbfejlesztésére irányulnak. Közülük a felhasználó kényelme a legfontosabb, míg a 2.2 

alapelvtől a 2.13-asig a sorrendiségnek nincs különösebb jelentősége. Ha ellentmondás lenne 

ez utóbbi alapelvek között, akkor a kölcsönös átjárhatóság elvét kell előbbre sorolni. 

2.1.A felhasználó kényelme. A felhasználó kényelme azt jelenti, hogy mindent meg kell tenni 

annak érdekében, hogy az adatok érthetők és a felhasználásra alkalmasak maradjanak. A 

„felhasználó” kifejezés mindenkire vonatkozik, aki a katalógusban keres, és használja a 

bibliográfiai és/vagy authority adatot. A leírások készítésekor és a hozzáféréshez szükséges 

kontrollált névformák megválasztásakor a felhasználó figyelembevételével kell döntést hozni. 

2.2.Általános szóhasználat. A leírások és hozzáférési pontok szókészlete összhangban kell, 

hogy legyen a felhasználók többségének szókincsével. 

2.3.Reprezentáció. A leírásnak úgy kell képviselnie az információforrást, ahogyan az 

megjelenik. A személynevek, testületi nevek és családnevek kontrollált névformája az a 

névalak, amellyel az entitás saját magát leírja. A műcímek számbavételének alapja az eredeti 

kifejezési forma első megjelenési formáján található változat. Ha ez nem megvalósítható, 

akkor a hivatkozásokban általánosan elterjedt formát kell használni. 

2.4.Pontosság.A bibliográfiai és az authority adatnak a leírt entitás pontos ábrázolását kell 

adnia. 

2.5.Elégségesség és szükségesség. Azon adatelemek megadására van szükség, amelyek a 

felhasználók minden típusának hozzáférését támogatják, beleértve a speciális használói 

igényeket is; amelyek teljesítik a katalógus céljait és feladatait; és leírják vagy azonosítják az 

egyedi entitásokat. 

2.6.Jelentőség. Az adatelemek a leírás szempontjából lényegesek, említésre méltók, és 

megkülönböztethetővé teszik az entitásokat. 

2.7.Gazdaságosság. Ha a cél elérése több úton lehetséges, az élvezzen elsőbbséget, amelyik 

a leginkább célravezető és praktikus (pl.: a leginkább költségkímélő vagy a legegyszerűbb 

megközelítés). 

2.8.Következetesség és szabványosság. A leírások és hozzáférési pontok szerkesztését, 

amennyire csak lehet, szabványosítani kell a konzisztencia érdekében. 

2.9.Integráció.Bármely típusú információforrás leírásának és bármely típusú entitás kontrollált 

névformájának a lehetséges mértékig egységes szabályrendszerre kell épülnie. 

2.10.Átjárhatóság.Mindent meg kell tenni a bibliográfiai és az authority adatok megosztásának 

és újrafelhasználásának biztosítása érdekében mind a könyvtáros közösségen belül, mind 

azon kívül. Az adatcsere és a discovery eszközök érdekében különösen ajánlott az 

automatikus fordítást és egyértelműsítést elősegítő szótárak használata. 

2.11.Nyitottság.Az adatok korlátozását minimálisra kell csökkenteni az átláthatóság 

elősegítése és a nyílt hozzáférés elvének betartása érdekében, amint ezt az IFLA Nyilatkozata 



a Nyílt Hozzáférésről(IFLA Statement on Open Access) deklarálja. Az adatokhoz való 

hozzáférés bármilyen korlátozását részletesen ki kell fejteni. 

2.12.Hozzáférhetőség.A bibliográfiai és az authority adat elérhetőségének és a kereső 

alkalmazásoknak összhangban kell lenniük a hozzáférésre vonatkozó nemzetközi 

szabványokkal, az IFLA könyvtárosoknak és információs szakembereknek szóló etikai 

kódexében (IFLA Code of Ethics for Librarians and other Information Workers) kifejtett 

ajánlásoknak megfelelően. 

2.13.Észszerűség.A katalogizálási szabályzatok előírásainak mindig indokolhatónak kell 

lenniük, nem lehetnek tetszőlegesek. Amennyiben egyes speciális esetekben nem tartható be 

minden alapelv, megindokolható, gyakorlatias megoldást kell találni, és az okfejtést meg kell 

magyarázni 

 

(…) 

 

A katalógus hatékony és eredményes eszköz kell legyen, ami lehetővé teszi, hogy használója: 

meg tudja találni egy gyűjteményen belül a bibliográfiai forrásokat egy keresés eredményeként 

az entitások ismérveinek vagy kapcsolatainak felhasználásával, azaz: 

• meg tudjon találni egy bizonyos információforrást, vagy a források egy adott csoportját, 

vagyis: 

• minden információforrást, ami ugyanazon mű megvalósulása, 

• minden információforrást, ami ugyanazon kifejezési formát testesíti meg, 

• minden információforrást, ami ugyanazon megjelenési formát szemlélteti, 

• minden információforrást egy adott személy, család vagy testület 

összefüggésében, 

• minden információforrást egy adott téma vonatkozásában, 

• minden információforrást, amit egyéb, általában a keresés eredményének 

szűkítésére alkalmas kritériumok (nyelv, megjelenési hely, tartalmi forma, a 

média típusa, a fizikai hordozó típusa stb.) határoznak meg; 

• azonosítani tudjon egy bibliográfiai forrást vagy ágenst (azaz meg tudja erősíteni, hogy 

a leírt entitás megfelel az általa keresettnek, illetve különbséget tudjon tenni két vagy 

több, hasonló jellemzőkkel bíró entitás között); 

• ki tudjon választani egy bibliográfiai forrást, amely megfelel a használói 

szükségleteknek (azaz tudjon választani egy olyan információforrást, amely igényeinek 

megfelel a médium, a tartalom, a fizikai hordozó stb. tekintetében, vagy el tudjon vetni 

egy forrást, amely nem felel meg a használói szükségleteinek); 

• be tudjon szerezni egy leírt példányt, vagy ahhoz hozzá tudjon férni (azaz a 

felhasználót lássa el információval, ami lehetővé teszi a példány beszerzését vétellel, 

kölcsönzéssel vagy más úton, illetve hozzáférhetővé tesz egy példányt elektronikusan 

egy távoli forráshoz vezető online kapcsolaton keresztül); vagy hozzá tudjon férni az 

authority vagy a bibliográfiai adathoz, illetve be tudja szerezni vagy meg tudja kapni 

azt; 



• tudjon navigálni és kutatni a katalóguson belül, a bibliográfiai és az authority adatok 

logikus elrendezésén és az entitások közötti kapcsolatok egyértelmű megjelenítésén 

keresztül, a katalóguson túl más katalógusok irányában és a könyvtári környezeten 

kívül is 

 


