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ve 2006. évi mûködéséhez kapcsolódó forgal-
mat, az ezt megelõzõ 2005. évi forgalmat jelení-
tettük meg benne. A teljes könyvtárellátás  a
szolgáltatóhelyek környékére is élénkítõen ha-
tott: a balatonmagyaródi könyvtárba galamboki
és zalakomári, a börzöncei könyvtárba zala-
szentbalázsi lakosok is járnak.

2005-ben 99 olvasóval növekedett olvasótá-
borunk az 1381 lakos körében, 2006-ban (április
30-áig) újabb 22 olvasóval gyarapodtunk!

A statisztikai mutatók – s személyes tapasztala-
taink is – azt bizonyítják, a kistérség informálódá-
sában paradigmaváltás következhet be a kistérségi
könyvtári és információs rendszer teljes kiépítésé-
vel. A helyi közösségszervezés és a térségi identi-
tás terén is nagy elõrelépést jelent az NK-KSZR
létrehozása, mûködtetése és fejlesztése.

Czupi Gyula–Kardos Ferenc

Tizenöt évvel
az utolsót követõen

megjelent
az ETO új kiadása

Az örömteli hír gyors bejelentése után vessünk
röpke visszapillantást az ETO elmúlt majd’ ne-
gyedszázadára!

1982-ben megszûnt az ETO FID által mû-
ködtetett fejlesztési rendszere, szerepkörét a
Hágában megalakult UDC Consortium vette át.
1983-ban Magyarországon is megváltozott a ki-
adás rendszere. Megszûnt a Szabadalmi Hivatal
addigi kiadásokat koordináló szerepe. A szer-
kesztõk – Babiczky Béla és Schneller Károly –,
valamint a közremûködõk szûkebb csoportja
intézménytõl függetlenül is folytatták a munkát,
követte a változásokat és dolgozott a középki-
adás elõkészítésén. 1991-ben az Országos Mû-
szaki Információs Központ és Könyvtár
(OMIKK) és a Könyvtártudományi és Módszer-
tani Központ (KMK) közös kiadásában megje-
lent az ETO hivatalos magyar nyelvû középki-
adása, úgy, hogy a kéziratot számítógépes adat-
állományba dolgozták fel az OMIKK-ban, s ebbõl
készült a nyomdai anyag. Az adatbázist azonban
– sajnálatos módon – megsemmisítették azt kö-
vetõen, hogy a belõle nyert szövegfájlt átadták a
Fényszedõ Üzemnek, s megszûnt az a csoport

is, amely ezt a munkát végezte. A KMK ETO-
referense, Rónai Tamás megszerezte és archi-
válta azt a változatot, amely a Fényszedõ olasz
szövegszerkesztõjének konverzióit és tördelési
utasításait tartalmazza, errõl azonban akkor is
tudni lehetett, hogy érdekes kuriózum mindössze,
ebbõl adatbázist teremteni újból nem lehet.

1993-ban az Országos Széchényi Könyvtár
(OSZK) a Magyar Könyvtárosok Egyesületé-
vel (MKE) karöltve az ETO továbbfejlesztése
szervezeti és anyagi alapjainak megteremtése
érdekében országos konferenciát rendezett a
nagyobb könyvtárak igazgatóinak és feldolgo-
zó fõmunkatársainak részvételével. A szerve-
zeti keret, egy létrehozandó ETO-iroda kiala-
kítására a konferencia elõkészítõi négy válto-
zatot terjesztettek elõ, ezek között olyan is
akadt, amely szerint az iroda mûködtetõje a
kulturális kormányzat vagy valamely szakmai
szervezet (az MKE, vagy az akkori nevén
Könyvtári és Informatikai Kamara [KIK], mai
szervezetében Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség [IKSZ]), de nonprofit alapítványi vagy
könyvtári társulás keretében is elképzelhetõ-
nek látták volna az ETO hazai gondozását. A
tanácskozás résztvevõi végül az OSZK-t és a
KMK-t kérték, hogy legyen a fejlesztési iroda
létrehozója, gazdája.
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1995-ben a Nemzeti Kulturális Alap egymil-
lió forintos egyszeri támogatásával a fejlesztési
iroda (az OMIKK után újra) számítógépes adat-
bázisba vitte az ETO 1991-es kiadását, amely
alapul szolgált a konzorciumtól megvásárolt
adatbázis teljes, a középkiadás kétszeresének
megfelelõ adattartalmú MRF (Master Reference
File), valamint a megváltozott, új és törölt re-
kordok fordítás utáni átvezetésére, ami 1997 ta-
vaszán meg is kezdõdött.

A KMK által 1997 õszén összehívott alkal-
mazói fórumon Barátné Hajdu Ágnes és Fejõs
László beszámolt az ETO-korszerûsítés magyar-
országi helyzetérõl, majd az ezt követõ években
minisztériumi támogatást kérve, illetve pályáza-
tokon kísérelte meg a további munkákhoz szük-
séges pénzt megszerezni. Eredménytelenül.

1999 novemberének végén megjelent a Ka-
taliston a szakmai véleményeket kérõ levél Csapó
Edit és Fejõs László aláírásával arról, kell-e a
magyar könyvtáraknak a honosított ETO. A sok-
sok hozzászólás összegzése (amely a 3K 2000.
márciusi számában jelent meg Kell-e még az
ETO? címmel) azt igazolta vissza, amiben a
szakmai vita kezdeményezõi reménykedtek: az
ETO-ra szükség van, az ETO-ban rejlõ rendsze-
rezõ elvet nemcsak átörökíteni, de folyamatosan
frissíteni, gyarapítani kell, s ehhez minden szük-
séges eszközt, lehetõséget meg kell keresni és
találni is.

Támogatás híján azonban ez nem volt meg-
oldható, hiszen az adatbázisért és frissítéseiért
fizetni kellett, s a jelentõs számú változás hono-
sítása is csak megfizetett külsõ bedolgozók al-
kalmazásával volt elképzelhetõ. Erre az egyszeri
pályázati támogatás csak átmeneti idõre adott
fedezetet. 2000 februárjában ugyan a nemzeti
könyvtár fõigazgatója, Monok István az ETO-
korszerûsítésben részt vevõ munkatársakkal foly-
tatott megbeszélésen arra tett ígéretet, hogy az
OSZK saját költségvetésébõl fedezi a munka
2000 szeptemberére várható befejezésének, az
MRF adatbázis-frissítés elõfizetésének és az
1999–2000. évi változások december végéig
befejezõdõ átvezetésének költségeit.

Áttekintve az ETO-honosítás készültségi szint-
jét a Könyvtári Intézet akkori vezetõsége megle-
põ döntést hozott. Idõlegesen leállíttatta az átve-
zetési munkákat azzal, hogy új finanszírozási
forrás bevonása után az ne átszerkesztéssel, ha-
nem az eredeti konzorciumi adatbázis teljes jel-

zettartományának változtatás nélküli átvételével
és fordításával készüljön. A döntés hátterében
az állt, hogy egyértelmûvé vált: az „egyszerû”
honosítás szintû ETO-gondozás finanszírozása
sem lesz könnyen megoldható a késõbbiekben,
ráadásul az átszerkesztés sajátosan egyedivé te-
szi a magyar ETO-t, a konzorciumi változások
átvétele viszont nem igényli rendszeresen szak-
területi szakértõk bevonását. Az ETO szerkeze-
tében bekövetkezett nagy arányú változásokhoz
képest a magyar ETO állapota nem ígérte a gyors
befejezést, miközben kiderült, 2000-ben is to-
vábbi tetemes módosulás történt az alapnak te-
kintett UDC MRF adatbázisban.

Miért beszélünk jelentõs változásról? Azt
követõen két évvel is, hogy elkészült az 1991-
ben megjelent magyar ETO középkiadás, még a
teljes kiadás füzeteibõl is megjelent néhány.
Amikor a középkiadás adatbázisba rögzítése

Tinédzser-olvasó: új reménysugárTinédzser-olvasó: új reménysugárTinédzser-olvasó: új reménysugárTinédzser-olvasó: új reménysugárTinédzser-olvasó: új reménysugár

Eileen FitzGerald arról ír Olvasásigény – fiatal
felnõttek tolonganak a könyvtárban (A Need to
Read) címmel a Connecticut-állambeli Danbury on-
line újságjában (http://news.newstimeslive.com)
2006. április 21-én megjelent cikkében, hogy az
1998-ban kezdõdött Harry Potter-mánia nyomán
mára jócskán megnõtt a tizenévesek olvasási
kedve. Az USA-ban ma kb. 40 millió tinédzser
van, akikkel tele vannak a könyvtárak – ez alól
Danbury város közgyûjteményei sem kivételek.

A fiatal felnõttek (angol szociológiai terminusa:
young adults) ma a fõ célcsoport; számukra egyre
több könyv jelenik meg. 2003 júniusában ez a
korcsoport 1418 könyvet vett ki a városi
könyvtárból, 2005 júniusában az általuk köl-
csönzött mûvek száma 2424-re emelkedett.
Amerika-szerte megfigyelhetõ, hogy a könyvtári
tér elrendezését is esetenként az ifjúsági irodalom
iránti megnövekedett igény miatt módosítják. A
könyvkiadók szintén reagálnak az idõk szavára,
és évek óta ezen a területen a legaktívabbak.
Ennek a korcsoportnak saját könyvtári egyesülete
van, a Young Adult Library Services Association.
A Fiatal Felnõttek Könyvtári Szolgáltatásai
Egyesület a hagyományos összamerikai könyv-
tárprogramok hónapjában, áprilisban rendszeresen
olvasási hetet tart, amelyen 2004-ben 1300
könyvtár, 2005-ben pedig már 4600 könyvtár vett
részt. Az idén a kilencedik ilyen rendezvényre kerül
sor. A közmûvelõdési könyvtárak a gyerekrészleg
mellett immár tinédzser-sarkot is fenntartanak, sõt,
évek óta létezik tinédzser-ellátó könyvtárosi pozíció
(teen services librarian) is. (Bánhegyi Zsolt)
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zajlott 1996–1997-ben, már látszott, hogy a se-
gédtáblázatokban olyan mértékû a változás, hogy
a régi jelzetállományt nem is érdemes bevinni
az adatbázisba. A fõtáblázati jelzetek száma kb.
29 500 volt. Ezek kiegészültek a mutatókötetbõl
átmentett szerkesztett elemekkel.

Csak becsült adatunk van a konzorcium 1992-
es induló jelzetszámáról: 58 és félezerre tehetõ,
közel 30 ezerrel volt több a magyar ETO gépi
adattárában lévõnél. Ám a konzorciumnál már
1993-ban komoly revízió alá vették az állományt,
aminek eredményeként az 1993 és 1998 között mó-
dosult vagy újként alkotott jelzetek száma 16 328,
a megszûnteké, illetve áthelyezetteké 5046 volt,
ez 21 327 jelzetnyi, a különbséggel összesen 51 és
félezernyi ellenõrizendõ, esetleg fordítandó jelzetet
jelentett, amiben komoly hányadot képviseltek az
új alkalmazási példák és magyarázatok. Ez volt az
alapja a magyar adatbázis átszerkesztésének.

Lendületet az adott a munkának, hogy a
Könyvtári Intézet tíz százalékkal részesedhetett
az OSZK tezauruszépítési támogatásából, ez az
összeg elegendõ volt a 2000-es módosulásokkal
kiegészített adatbázis megnevezés mezõjének
fordításához, s ez a változat részévé lett a Köz-
tezaurusznak.

A következõ lépés a további adatbázismezõk
(alkalmazási példák, magyarázatok stb.) lefordí-
tása volt. Ez több menetben zajlott. A hiányzó

A Microsoft szokásos éves Mobile & Embedded fejlesztõi
konferenciáján mutatta be Windows CE operációs rend-
szerének legújabb kiadását. Az új, 6-os verziószámú,
elsõsorban mobil és beágyazott eszközökbe szánt rendszer
minden korábbi kiadásnál könnyebb fejlesztést és jobb
erõforráskihasználást kínál a programozóknak, illetve a
felhasználóknak.

Az új Windows CE legfontosabb újítása a fejlesztõk
szempontjából az, hogy – egy beépülõ modul segítségével
– közvetlenül a Microsoft Visual Studio 2005 rendszerébõl
lehet hozzá alkalmazásokat fejleszteni, így a programozók
kényelmes környezetben, már megszerzett ismereteiket
felhasználva készíthetnek az új platformon futó programokat.

A Windows CE 6 másik fontos újítása a rendszer
magjának jelentõs átdolgozása, aminek köszönhetõen a CE
az eddigi 32 helyett nagyjából ezerszer annyi, több mint 32
ezer folyamat párhuzamos kezelésére lesz képes, és akár 2
GB operatív memóriát is vezérelhet.

Az új rendszerrel mûködõ eszközök megjelenése a
kereskedelmi forgalomban azonban csak a jövõ évben
várható. (Forrás: PC-fórum)

fordításokat ugyanaz a szakfordító–könyvtáros há-
zaspár készítette, aki a megnevezés mezõt is fordí-
totta. Ezt követõen szakterületekre bontva könyv-
tári szakemberek vették gondozásba a rekordokat,
majd lektorálás következett, minden munkafolya-
mat a számítógépes adatbázisban zajlott.

Az adatbázisból kinyert, megjelenítendõ jel-
zetelemek kiadványba szerkesztésére a Könyv-
tári Intézet a szegedi Scriptum Informatika Rt.-
vel kötött szerzõdést. Ez a cég számos saját fej-
lesztésû szövegellenõrzõt is „bevetett” a nyers
szöveganyag szûrésére. A nyomdai kéziratba
ennek ellenére és minden korábbi, gondos ellen-
õrzés ellenére a korrektúra során nagyon sok
javítás került, ami nem fért bele a céggel kötött
szerzõdés anyagi keretébe, ezért a nyomdai elõ-
készítés befejezõ munkálataira és a mutató teljes
tördelésére, nyomdai elõkészítésére a Könyvtári
Intézetben került sor.

A 62 056 jelzet táblázati része két kötetben,
843+554 oldalon, mutatója 843 oldalon jelent
meg 2006 májusának végén. Noha kívánatos lett
volna, lehetetlen volt ezzel egy idõben közread-
ni a konkordanciajegyzéket, amelynek megjelen-
tetése a nagy tömegû változás miatt rendkívül
fontos és sürgõs. „Elõlegként” a táblázati rész-
ben minden új jelzet után Új jelzet! Bevezetés:
… megjegyzés jelzi, ha a jelzet új, és megadja a
bevezetés, illetve az utolsó módosítás dátumát is.

Az ETO nem szabvány! A teljes kiadás füze-
teit mint szabványokat a Szabványügyi Hivatal
2001. október 1-jei hatállyal visszavonta, az
1990-es ETO-t pedig eleve szabványmegjelölés
nélkül adták ki. Az új kiadás a UDC Consortium
engedélyével és publikációs számával jelent meg.

A magyar változatban közremûködõk és a
közreadó tisztában vannak azzal, hogy az elvég-
zett munka minden igyekezetük ellenére sem
lehet hiba nélküli, ezért várják a használók ész-
revételeit, hogy ezeket hibajavításként a konkor-
danciajegyzékben közzétehessék.

A papírkiadás példányszámát a Könyvtári
Intézet elõzetes igényfelmérés alapján becsülte
meg, a bejelentett igényeken túli példányokra
megrendelést a Könyvtári Intézet oktatási osztály,
Budapest, Budavári Palota F-épület, 1827 postai
vagy az oktat@oszk.hu e-mail címen várnak.

A táblázatok kötetenkénti ára 4500, a muta-
tóé 5000, a három kötet együttes ára 12 000 Ft,
amihez postai szállítás esetén ennek díja járul.

Fejõs László


