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HUNMARC- MARC 21 átállás 

INDOK 
• Hunmarc támogatás megszűnt 
• Katalógus láthatósága hazai és nemzetközi 

szolgáltatásokhoz kapcsolódással 
CÉL 
• MARC21 átállás, ennek kapcsán adatbázis 

tisztítás és a feldolgozás egységesítése 



HUNMARC- MARC 21 átállás 

ELŐZMÉNYEK 
• Feldolgozás Aleph-ben Hunmarc szabvány 

szerint – támogatása megszűnt 
• A Könyvtár feldolgozást végző különböző 

részlegein a feldolgozás nem egységes 
szempontok szerint – folyamatosan probléma a 
MOKKA/ODR átadásnál 

• Terv WorldCat csatlakozás – feltétel MARC21 
szerinti feldolgozás 
 



HUNMARC- MARC 21 átállás 
ELŐKÉSZÍTÉS 
• MARC 21 – Hunmarc eltérés megállapítása 
• Hunmarc rekordok elemzése 
• Döntés a DIS01 és az MTA01 összeosztásáról 
• MARC 21 bizottság létrehozása - egyeztetések 

• Különböző feldolgozási gyakorlat 
• Speciális dokumentumok, speciális adatmezők 
• Egységes szempontok - konszenzus 

 
 



HUNMARC- MARC 21 átállás 
ELŐKÉSZÍTÉS (folyt.) 
• Használt adatmezők listázása (MTA01, DIS01) 
• Hunmarc – MARC 21 adatmező-megfeleltetés 
• Katalógus adatainak elemzése, a javítandó 

adatelemek meghatározása 
• Javítandó rekordok legyűjtése és javításra 

előkészítése/javítása – még a konverzió előtt 
• Aleph táblák előkészítése, módosítása 

(ugyanakkor az Aleph 21 verzióra áttérés) 
 
 



HUNMARC- MARC 21 átállás 

DIS01 könyvtárban 



HUNMARC- MARC 21 átállás 

MTA10 – Authority 
• Többszörös elemek  

– CÍM 
– SZEMÉLY 
– TESTÜLET 

• Köztaurusz – MTA11, MTA12, MTA13 
 ezek gyakorlatilag maradtak ahogy voltak  



HUNMARC- MARC 21 átállás 

KONVERZIÓ 
• Konverziós utasítás készítése (MTA01, DIS01) 
• 2015. október – Aleph vers21 installálás 
• 2015. év végén MARC 21 konverzió 
• Konverzió ellenőrzése, hibák felderítése 
• 2016. január 4. - általános MARC 21 ismertető 
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UTÓMUNKÁLATOK 
• Konverzióból kimaradt mezők utólagos 

konverziója, ehhez az egyes mezők 
tartalmának vizsgálata, konverzió elvégzése 
• Házi szabályzat alapján egyes mezők elemzése 
• Online vagy csomagban javítás 

• Megjelenítés, keresés meghatározása, táblák 
módosítása, indexek futtatása 

 
 
 



HUNMARC- MARC 21 átállás 

UTÓMUNKÁLATOK (folyt.) 
• Házi szabályzat kidolgozása 

• Egységes feldolgozási elvek 
• Összehangolni a kéziratok, régi könyvek, modern 

könyvek, időszaki és egyéb dokumentumok 
feldolgozását 

• Aleph súgók, mezőnevek, mező ellenőrzések 
házi szabályzattal összehangolása 

 
 
 



HUNMARC- MARC 21 átállás 

 

 ?  Kérdések 
 

 !  Megjegyzések 
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