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Katalogizálási szabályzat 

1. Általános előírások 

 

1.1 A könyvtári rendszer ismertetése 

Könyvtárunk cédulakatalógust nem készít. A Könyvtár a Szirén integrált könyvtári rendszert 

használja, melynek lényege, hogy az általunk leírt dokumentum mentése után megjelenik a 

központi szerveren, ahonnan a többi – ugyanezt a rendszert használó – könyvtár átemelheti a 

leírást az adatbeviteli űrlapon keresztül. Ezen kívül az idegen nyelvű dokumentumok leírását 

megkönnyíti, hogy a központi adatbázison kívül 450 külföldi könyvtárat (többek között a 

Library of Congress vagy az Oxford University) is közvetlenül elérhetünk a Szirén rendszerén 

keresztül, amelyek bibliográfiai leírásai könnyen átemelhetőek. 

 

1.2 A leírás tárgya 

 

A Szirén rendszerben a leírás tárgya lehet 

 valamely könyv 

 valamely audiovizuális és hangdokumentum 

 valamely multimédiás dokumentum 

 valamely időszaki kiadvány 

egy adott kiadása. 

Mind a könyv, az időszaki kiadvány, az audiovizuális -, multimédiás - és hangdokumentum 

mind fizikai részeinek száma szerint lehet 

 egykötetes (egyetlen fizikai egységből álló), vagy 

 többkötetes (több fizikai egységből álló) kiadvány. 

A bibliográfiai leírásokat a szabványoknak megfelelően kezeli a Könyvtár. 

 

2. Keresési módok 

A Szirén integrált könyvtári rendszer lehetőséget ad az egyszerű és összetett keresésre, sőt 

még egy ún. Google-szerű keresésre is. Mindegyik módban kiválaszthatjuk, melyik 

adatbázisban kívánjuk a keresést lefuttatni: saját, Szirén vagy KELLO. 
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2.1 Egyszerű keresés 

A keresési szempont max. 5-féle lehet. A beírt tartalmat csonkolhatjuk, vagy elláthatjuk 

logikai kapcsolattal. Kiválaszthatjuk a lista formátumát: rövid, irodalomjegyzék, 

katalóguscédula, HUNMARC, Excel, címkézett. 

 

2.2 Összetett keresés 

Gyorskeresés esetén meghatározhatjuk a hatáskört, miszerint a keresés mire irányul: 

egykötetes, közös adat, kötetleírás, analitika, könyv, audiovizuális dokumentum, 

hangdokumentum, folyóirat, cikk. 

A téma és a kapcsolat szerinti kereséskor megadott tárgyszó és ETO-jelzet helyzetét is 

megadhatjuk: adott, kapcsolódó és összes kapcsolódó témakör. Amennyiben nem téma szerint 

keresünk, a kapcsolatokat is megjeleníthetjük. Szintén lehetőség van a tartalom csonkolására 

és logikai kapcsolat hozzáadására. Ebben a keresési módban a listázás lehet rövid, 

irodalomjegyzék-, katalóguscédula- vagy leltárkönyvformátumban. 

 

2.3 Google-szerű keresés 

A Google keresőjére hasonlító bővített kereső előnye a 26-féle csonkolási mód: minden 

címtípus, szerző vagy testületi név, adatrögzítő azonosítója, megjelenési -, terjedelmi - és 

sorozati adatok, megjegyzések, ISBN-kötés-ár, beszerzési jegyzék, azonosítók, tárgyszó-ETO, 

tárgyi melléktétel, speciális adatok (pl. MARC-nyelv), beszerzési mód, beszerzési ár, 

beszerzési dátum, dokumentum státusza: teljes, beszerzés forrása, szakjelzet, rögzítés dátuma, 

szakjelzet, vonalkód, Cutter, jelzet, lelőhely, nyelv, kiadó, megjelenés éve. 

 

3. Tárgyszavazás 

A bibliográfiai leíráskor ügyelünk arra, hogy megkönnyítve a dokumentum gyors 

megtalálását olyan tárgyszavakat adjunk meg, amelyek a felhasználók szemszögéből is 

megfelelőek. Például tankönyv, munkafüzet, német nyelv stb. 
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4. Nyilvántartásba vételkor használt jelzetek 

  Állományrészek Leltári szám Megőrzés 

Könyvek 

  

  

Egyedi nyilvántartású, kölcsönözhető 

állományrész  
számjelzet tartós 

Gyorsan avuló állományrész 
Brosúra, Pedagógus példány, Német 

nyelvkönyv 

BR, P, N és 

számjelzet  
2-3 év 

Tartós tankönyv 

Ide kerülhetnek a diákok és tanárok 

által hosszabb időn át használt tan-

könyvek, különféle oktatási segéd-

letek. 

Ld. Brosúra, TTK nyilvántartás Excel 

táblázatban  

BR, TTK és 

számjelzet 
3-4év 

Tankönyvek 
Tanárok és diákok által használt kis 

példányszámú tankönyvek, oktatási 

segédletek, kötelező olvasmányok, 

gyorsan avuló kiadványok, taneszköz 

támogatásból vásárolt tanári 

segédanyagok. 

TTK és 

számjelzet 
2-3 év 

AV anyag 

Játékfilmek magyar és idegen nyelven, 

ismeret-terjesztő filmek, valamennyi 

tantárgyhoz, nyelvoktatáshoz filmek 

Csak számítógépen futtatható CD-

ROM és DVD 

Hangzó zenei CD és magnókazetta 

Hangzó nyelvi CD és magnókazetta 

AV+ szám 

 

tartós 

 Számítógépes 

multimédiás 

anyag 

Hanganyag 

Időszaki 

kiadványok 

Folyóiratok 
Füzetben 

nyilvántartva 
3-5 év 

Napilapok 
Füzetben 

nyilvántartva 
adott év 

Játék Társasjátékok J+számjelzet 3-4 év 
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