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Elméleti modellek - Alapelvek - Szabályzatok

Állomány Használók, felhasználók

Mi az?
Ki/mi az?

Mit várnak el a katalógusoktól?



Egyéni szerzők szabályzataitól a szemantikus webig

3. 1908-1961: ALA, LA; Lubetzky (LC) működése/1961-es Párizsi Alapelvek

Szabványosítás nemzetközi megalapozása 

4. 1966-1998: Gépi katalogizálás kezdete, MARC formátumok 

Angol-amerikai katalogizálási szabályok (1967, 1978, 1981) 

UBC program, ISBD-k (1974-től) 

5. 1998-2020: Funkcionális modellek (1998-tól)

Nemzetközi Katalogizálási Alapelvek (2003, 2009, 2016)

Az állomány fogalmának újrafogalmazása; Terminológia gyökeres változása

A forrásleírás és hozzáférés (RDA) új szabályainak első megjelenése (2010)

6. 2020-tól: A forrásleírás és hozzáférés (RDA) új szabályainak véglegesítése

Linkelt adatokkal a szemantikus weben való megjelenés felé

1. 1841-1904: Panizzi (BM,1841), Jewett (USA, 1853), Cutter (USA, 1876)

A közös katalogizálás víziója (Jewett)

Áttérés a kötetkatalógusról a cédulakatalógusra

2. 1883-1908: ALA és LA szabályzatok

Porosz Instrukciók (1899) 



Kötetkatalógus (1839) szerző és 

cím szerinti bejegyzése



Az „egy helyre gyűjtés” igénye

Panizzi 91 pontja (1841)

Panizzi 1841 (UK)

„sokkal többet akarok mondani, mint 

pusztán azt, hogy a könyvtárnak van-e 

egy adott könyve”

„a szabályaim … nem csak a könyvre 

[vonatkoznak], …de kiadások és 

fordítások együttesére is, ami érdekelheti 

az olvasót”

„az olvasó tudhat egy mű létezéséről, … 

de nem várható el, hogy ismerje annak 

különböző kiadásait, [viszont] ezt az 

információt joggal várhatja el a 

katalógustól”

A modern katalógus alapelve: 

nem csupán találati lista, 

hanem 

referencia-eszköz



A „mű” gondolatának korai megjelenése 

Panizzi szabályaiban



Panizzi kötetkatalógusának egy bejegyzése

Azonos művek 

kiadásainak egy 

helyre gyűjtése



Panizzi újítása

 A felhasználó szempontjának megjelenése

 Alapelvek, amelyek mentén szabályokat lehet alkotni

 A „mű” gondolatának megjelenése

 A szerző neve és a név formája, mint rendező elem

 A testületi szerzőséget fölvetette, de végül lemondott 

róla

 A cím, mint rendező elem



Jewett „bibliográfiai szótára”1853

Célja a tudás gyarapítása és terjesztése

A katalógusoknak többnek kell lenniük, 
mint a címlistáknak, bibliográfiai és 
életrajzi információkat kell tartalmazniuk

Betűrendes nyomtatott cédulakatalógus 
elődje

Kötetkatalógus előkészítése nyomtatott 
cédulákkal

Technikai célja:

Katalogizálók kényelme és 
felhasználóbarát volta
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Jewett a közös katalogizálás előhírnöke

Amerikai („nemzeti’) bibliográfia csírája

Könyvtárközi kölcsönzés gondolata

Központi katalógus, ezért a neveket, mint hozzáférési pontokat 
egységes formában kell megadni, a címet azon a nyelven, ahogyan 
a forráshelyen megjelenik

Különböző kiadások jelzése

Testületi szerző elfogadása

A katalógus szerkezete: betűrend tárgymutatóval 



Charles C. Jewett

Személynév formája a Smithsonian katalogizálási 

rendszerében (1853)



Cutter katalogizálási 

alapelve 

„A közönség kényelmét 
mindig a katalogizáló 
kényelme elé kell 
helyezni. Egy egyszerű 
szabályt nem csak 
nekünk könnyű 
végrehajtani, de a 
nyilvánosság számára is 
könnyű megérteni és 
dolgozni általa”.

Preface to the fourth edition, p. 6. 

https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1048/m1/6/



A katalogizálási szabályok első elméleti megalapozása
Cutter szótárkatalógusa 1875 (Boston , USA)

A katalógus céljai Eszközök a célok megvalósítására

1. Tegye lehetővé a könyv keresését Szerzői belépés

a szerző Cím szerinti belépés

a cím Tárgyi belépés, kereszthivatkozások

a téma ismeretében Formai vagy nyelvi belépés

2. Mutassa meg, mi van meg a 

könyvtárban

Kiadás és nyomtatás

egy adott szerzőtől Megjegyzések

egy adott témában

egy adott fajta irodalomban

3. Segítse a könyv kiválasztását

kiadása (tüntesse fel a kiadót)

jellege alapján

Nem tesz különbséget könyv és mű 

között



Címrendszó a porosz irányzat szerint

ELTE Egyetemi Könyvtár digitalizált alapkatalógusa http://edit.elte.hu/ulibca/ (2020. 03.12.)

1879-ből:

1914-ből:

1951-ből:

http://edit.elte.hu/ulibca/


Seymour

Lubetzky

(LC, 1961)

Egy könyvtár anyagai a szerzők műveinek 

reprezentációi, nem maguk a művek

Egy mű a könyvtárban

- különböző kiadásokban

- a szerző különböző névvariánsai alatt

- különböző címeken van jelen

Ezért a katalógust úgy kell megtervezni, hogy 

- megmutassa, megvan-e egy bizonyos 

kiadvány, amelyet a szerző egy bizonyos 

neve alatt egy bizonyos címmel adtak ki

- kapcsolja össze a szerzőt és a kiadvány 

által képviselt művet

- kapcsolja össze a szerző műveinek 

különböző kiadásait, fordításait



Az „egy helyre gyűjtés” alapelvei

Megvan-e a könyvtárban egy bizonyos 

könyv, amely

szerzője és címe alapján, vagy

csak címe alapján, vagy

valamely más, a címet pótló adat alapján 

kereshető

Egy bizonyos szerzőnek milyen művei és

Egy bizonyos műnek milyen kiadásai 

vannak meg a könyvtárban?

Párizsi 

Alapelvek 1961
-------------

Fókuszban a 

katalógus 

szerkezete

-------------

Világméretű 

egységesség 

elindítója



Az alapelvek teljesítésének eszközei 1961

A leíró katalógus szerkezete (több katalóguslap)

A katalóguslapok fajtái és funkciói (fő-, melléklap, utaló)

Az egységesített címfej és a rendszó megválasztása
(akkori fogalmaknak megfelelő későbbi kifejezéssel: besorolási 

adat, most hozzáférési pont)

Testületi szerző elismerése



Mi történik a Párizsi Alapelvek (1961) és a funkcionális 

modellek elindulása (FRBR,1998) közötti közel 40 évben?

1967-től: AACR

1971-től: ISBD-k

1975: ISBD/G (beépül az AACR-be)

1974-től Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel  (UBC) program 

1979-től a leírási és a besorolási magyar szabványcsalád

tételszerkesztési szabványok stb.

Szabványból szabályzatok

Cédulakatalógusokat felváltó OPAC-ok térnyerése



A megújulás igénye, 

az IFLA funkcionális modelljei 1998-2017

 A gondolkodás középpontjában a felhasználó 

 Az entitás és kapcsolatai

FRBR

Functional Requirements for Bibliographic Records
(1998,2006)

FRAD
Functional Requirements for Authority Data (2009)

FRSAD
Functional Requirements for Subject Authority Data (2010)

LRM
Library Reference Model (2017)



Miért „funkcionális”?

 Használó-központú, a használó elvárásaiból indul ki

 Konkrét használói feladatokból vezeti le a katalógus 
funkcióit

 Bázisát képezik a katalogizálási alapelveknek



Felhasználói igények az FRBR-ben

Megtalálni

Azonosítani

Kiválasztani(az azonos címek közül a szükségletednek 

megfelelő forrást)

Megszerezni vagy hozzáférni a leírt entitáshoz

A használó keresőkérdése az entitás ismérve

Ehhez meg kellett határozni az entitásokat és azok ismérveit
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Entitások a Bibliográfiai rekord funkcionális 

követelményeiben (FRBR, 1998)

Mű 

Kifejezési forma 

Megjelenési forma 

Példány
Személy

Testület
Fogalom

Tárgy

Esemény

Hely



A mű intellektuális szintjének attribútumai 

(ismérvei)

• A mű címe (a mű neve)

• Keletkezésének ideje

• Típusa (pl. vers, festmény)

• Befejezettség szándéka

• Célközönség

• Kartográfiai műveknél a koordináták, napéjegyenlőség

• Zeneműveknél az előadás eszköze, a zenemű 

számozása és egyéb jelölése (pl. Mozart A-dúr szonáta 

Köchel-jegyzék száma: K. 331), hangnem

• Egyéb megkülönböztető jellemző
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A megjelenési forma attribútumai (ismérvei)

• Címe

• Címmel kapcsolatos 
felelősségi közlése

• Kiadásjelzés

• Megjelenés helye, 
kiadó neve, 
megjelenés éve

• Fizikai hordozó 
jellemzői, pl. 
terjedelem

• Azonosítók (pl. ISBN)

• Működési 
követelmények

• A beszerzés forrása

• Hozzáférés módja

• Hozzáférés 
korlátozása
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A megjelenési forma attribútumai

Példák

Nyomtatott könyv

 Betűtípus
 Betűméret

Elektronikus forrás

Működési feltételek

A fájl jellemzői

A hozzáférés módja

Hozzáférési cím

Hangfelvétel

A hang fajtája

Lejátszási sebesség

Barázdaszélesség

A vágás módja

Kép

Szín
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Entitások a katalogizálási alapelvekben

Mű

Kifejezési forma

Megjelenési forma

Példány

Személy

Család

Testület

Téma (FRSAD)

Megnevezés (Nomen) (FRSAD)

Mű (FRBR)

Kifejezési forma (FRBR)

Megjelenési forma (FRBR)

Példány (FRBR)

Személy (FRBR)

Család (FRAD)

Testület (FRBR)

Fogalom (FRBR)

Tárgy (FRBR)

Esemény (FRBR)

Hely (FRBR)

2009 2016



Katalógus-célok az „egy helyre gyűjtés” szempontjától 

a megtalálhatóságig

Párizsi Alapelvek 

1961

FRBR

1998

ICP 

2009

ICP 

2016

Mutassa meg, megvan-e 

egy bizonyos kiadvány, 

amelyet a szerző egy 

bizonyos neve alatt egy 

bizonyos címmel adtak ki

Megtalálni egy entitást 

ismérvének vagy 

kapcsolatának 

használatával

Megtalálni tényleges 

vagy virtuális

gyűjteményben 

ugyanarra a műre 

vonatkozó összes 

információforrást

Megtalálni egy forrást 

ismérveinek vagy 

kapcsolatainak 

használatával

Kapcsolja össze a szerzőt 

és a kiadvány által 

képviselt művet

Azonosítani az entitást Azonosítani egy forrást 

vagy személyt

Azonosítani egy forrást 

vagy ágenst

Kapcsolja össze a szerző 

műveinek különböző 

kiadásait, fordításait

Kiválasztani az entitást

Megszerezni, hozzáférni 

az entitáshoz

Kiválasztani egy forrást

Megszerezni, hozzáférni

Navigálni katalóguson 

belül és azon túl is

Kiválasztani egy forrást

Megszerezni, hozzáférni 

Navigálni más 

katalógusok irányában 

és könyvtáron kívül is



Melyek a keresőeszközök?

ICP 1961 ICP 2009 ICP 2016

Egységesített 

címfej, későbbi 

neve egységesített 

besorolási adat

Hozzáférési pontok

▪ alapvető és

▪ további 

h.pontok

Többi entitás  kapcsolati 

elemeit is tartalmazó, 

megjelenési formát leíró 

elemek

Több katalóguslap Autorizált 

hozzáférési pontok 

mibenléte

Hozzáférési pontok

Névformák, 

névvariánsok 

követelményei

Nevek minden formájának 

kereshetősége

Terminológia-

váltás!

Nyílt adatok nem könyvtári 

eszközök számára is



A katalógus feladata: 

tegye kereshetővé a forrást

A használó elvárása: 

találja meg az entitást

A használó keresőkérdése az entitás/forrás valamely ismérvét 

vagy kapcsolati elemét tartalmazza

Melyik entitást  keresi?

Művet? Kifejezési formát? Megjelenési formát? Példányt?

Milyen más entitások kapcsolódhatnak a magentitásokhoz?

Személy?

Események?

Testület?

Helyek?Fogalmak? Tárgyak?

cím
nyelv; élőszó DVDA láthatatlan ember

H. G. Wells

FRBR ICP 2009

Család?
(FRAD)



Az entitások első csoportja
A mű

Intellektuális 

szint

A szellemi tartalom
egy elvont entitás

A kifejezési forma

Fizikai szint

Megjelenési 

forma

Fizikai egységek, 

példányok



Az entitások első csoportja az FRBR-ben

Mű

Füveskönyv

Kigondolta

Megvalósult

Kifejezési 

forma

Testet öltött

Első kiadás 

1943
További 

kiadás

Megjelenési forma

Példány



A mű kifejezési formája 1.

Intellektuális tartalom megvalósítása valamilyen jelölési 

rendszerben: 

alfanumerikus, zenei, koreográfiai, kotta, hang, kép stb.

szöveg élőszó

A nyomtatott betű 

élőszóvá változik = új 

kifejezési forma



A mű kifejezési formája 2.

Minden változtatás új kifejezési formát eredményez

Eredeti kifejezési forma: 

magyar nyelvű szöveg
Megváltozott kifejezési forma: 

német nyelvű szöveg

A változtatás: 

fordítás



A mű, a kifejezési forma és a megjelenési forma 

kapcsolata a MARC 21 bibliográfiai rekordban

100 1# $aMárai, Sándor, $d1900-1989. $0http://abcd.hu/szemelyi-nevter

/?id=268591&date=2021-03-25 $4aut 

= kapcsolat a művel = kapcsolat a kifejezési formával= kapcsolat a személlyel

245 10 $aEmbers /$cSándor Márai ; translated by Carol Brown Janeway.

700 1# $aJaneway, Carol Brown. $0 http://id.loc.gov/authorities/names/n

97002191 $4trl

240 $l angol10 $aGyertyák csonkig égnek.

$0 http://abcd.hu/szemelyinevter

/?id=268591&date=2021-03-25



ICP 2016 Hozzáférési pontok

5.2.1. Az információforrásba beépülő művek és kifejezési formák 

(kontrollált) autorizált hozzáférési pontjait, a megjelenési forma 

(rendszerint nem kontrollált) címét és a művek létrehozóinak autorizált 

hozzáférési pontjait hozzá kell adni a bibliográfiai adathoz (rekordhoz), 

mint hozzáférési pontot.



A mű A gyertyák 

csonkig 

égnek

Magyar 

nyelvű 

szöveg

Kifejezési 

forma

Megjelenési 

forma

Francia 

nyelvű 

szöveg
magyar nyelvű 

szövegkönyv

Új, kapcsolódó műEredeti mű

A kassai Thália Színház előadása 

a diósgyőri várban 1982

Színikritika az 

előadásról

új

Magyar 

nyelvű 

élőszó



A mű kifejezési formájának fizikai 

megtestesülése

Fizikai szint

Megjelenési 

forma

Fizikai egységek, 

példányok



A használó feladata: 

azonosítsa az entitást

A felhasználó képes megállapítani, hogy a leírt entitás 

megegyezik az általa keresett forrással vagy különbözik attól

Az ismérvekkel és a kapcsolati elemekkel világosan írja le a 

forrást

A kereséshez használt ismérv legyen alkalmas az 

entitás/forrás azonosítására

A katalógus feladata:        

tegye lehetővé az azonosítást

FRBR ICP 2009



A forrás 

azonosíthatósága

A forrás leírása a használó számára 

könnyen értelmezhető

Ausztrál Nemzeti Könyvtár

https://catalogue.nla.gov.au/Record/7543099/Details?lookfor=flanagan%2C+richard&max=266&offset=17


A használó feladata: 

kiválasztani a megfelelő 

entitást

A használó lehetőségei a szurrogátumtól a kiválasztott 

forrással történő interakcióig terjed

Kiválaszthasson egy szöveget, aminek érti a nyelvét 

(kifejezési forma)

Választhasson egy mű valamely kiadása és egy film között 

(megjelenési forma)

Választhasson a lejátszás technikai feltételei közül (megjelenési 

forma) stb.

FRBR ICP 2009

A katalógus feladata:        

tegye lehetővé a forrás 

kiválasztását



Választhatóság a 

források közül

Választhat a mű 23 

kiadásából angol, német

vagy olasz nyelven, 

online megtekintést, 

hangoskönyvet vagy

nyomtatott példányt

107 könyvtár állományából,

de meg is vásárolhatja.

https://trove.nla.gov.au/work/227320822?q&versionId=251162116


A használó elvárása: 

megszerezni, hozzáférni az 
entitáshoz

A katalógus feladata: 

adjon információt 

856 40 $y A teljes szöveg eléréséhez intézményi jogosultság szükséges $u 

https://proxying.lib.ncsu. 

edu/index.php?url=http://www.loebclassics.com/view/LCL064/1918/volume

.xml $z Harvard University Press

Például  megrendelje (megvásárolja), vagy elektronikus forrásként 

online elérje a tartalmat, vagy kikölcsönözze a fizikai példányt stb.

Ehhez szükséges : link az online forráshoz, információ a 

hozzáférhetőségről, link könyvesboltokhoz stb.

FRBR ICP 2009



Alapelvek 2016/2017-es felülvizsgálata

Központi gondolat: a szemantikus web igényei, ehhez új 

keretrendszerek

Miért?

 A használók új kategóriái

 Open access alapelvek, az adatok hozzáférhetősége

 Adatok nemzetközi megoszthatósága, újrahasznosítása könyvtáron kívül

 Interoperabilitás

 Keresőeszközök

 Szótárak, névterek automatikus fordításának szorgalmazása

 Entitások leíró elemei nemzetközi megegyezésen alapuljanak

 2016 május: FR egyesített modellek új neve: IFLA Library Reference Model (LRM) 

 Az RDA elméleti kerete az LRM



Nemzetközi Katalogizálási Alapelvek 

2016

1. Alkalmazási terület

2. Általános alapelvek

3. Entitások, ismérvek és kapcsolatok

4. Bibliográfiai leírás

5. Hozzáférési pontok

6. A katalógus céljai és feladatai

7. A keresési lehetőségek alapjai



Köszönöm a figyelmet!

Tóvári Judit

E-mail: judit.tovari5@gmail.com

Honlap: http://www.bibliográfia.hu


