A konferenciákkal összefüggő közlemények informatikai kezelése az MTMTben 2012 második félévétől
Az MTMT Bibliográfiai és Információ-Technológiai szakbizottságai anyaga egységes
szerkezetben
Előzmények:
A konferenciaanyagok jelenlegi kezelési formájával sok felhasználó és az MTA Doktori
Tanácsa is elégedetlen, azt szétaprózottnak és következetlennek tartják. A kezelési gyakorlat
nem felel meg a könyvtártudomány elveinek.
Nehéznek találják az eligazodást a konferenciaanyagok bevitelekor és nehézkes a keresés,
listázás, táblázatos összefoglalás is. A Folyóiratcikk, a Könyv és az Egyéb típusokban a
konferenciaadatok rögzítése jelenleg csak strukturálatlanul, a megjegyzésben lehetséges.
A rövid életű, „efemer”, szürke tudományos irodalom, ami csak a konferencia résztvevőinek
hozzáférhető, összekeveredik a hagyományos könyv vagy folyóirat formájú, széles körben
hozzáférhető kiadványokkal. Elsősorban az eddig használt „Konferenciakiadvány” típusban
történt a keveredés.
A Bibliográfiai Szakbizottság 2011. december 12-én tárgyalta a konferenciákkal összefüggő
közlemények kezelését. Határozatot fogadott el az új kezelési módról.
Határozatok:
1. A hagyományos bibliográfiai formájú könyv|konferenciaközlemények kötete
maradjon használatban, a redundáns „konferenciakiadvány” és „konferenciacikk”
típusok szűnjenek meg.
2. A folyóiratban megjelent absztrakt és konferenciaközlemény legyen kiegészíthető
a konferenciaadatok szakszerű rögzítésével.
3. Az Egyéb típusba kerüljön be a szürke irodalomnak minősülő „efemer” (szűk körben
hozzáférhető) absztrakt és konferenciaközlemény, a konferenciaadatok szakszerű
rögzítésének lehetőségével.
4. A konferenciaanyagok az alábbiak szerint kerülnének az MTMT rekordjai közé:
4.1 Hosszú konferenciaanyag (minden típusban Konferenciaközlemény besorolás)
4.1.1 folyóiratcikk típusban
4.1.2 könyv|konferenciaközlemények kötetében
4.1.3 egyéb típusban
4.2 Kivonatos konferenciaanyag (minden típusban Absztrakt besorolás)
4.2.1 folyóiratcikk típusban
4.2.2 könyv|konferenciaközlemények kötetében (elvi lehetőség, nagyon ritkán
fordul elő)
4.2.3 egyéb típusban

5. A Könyv | Konferenciaközlemények kötete és az Egyéb | Konferenciaközlemények
kötete (típus|besorolás) használatba vétele után az eddigi konferenciakiadvány és
konferenciacikk típusokban lévő rekordok átkerülnek a megfelelő helyekre.
6. Informatikai megoldásként egy új Konferencia entitást (adattáblát) kell létrehozni az
MTMT 2.0-ben, amely az egyes rekordokhoz hozzárendelhető. Ennek mezői tartalmaznák a
konferencia metaadatokat, standard módon. A Konferencia adat hozzárendelendő például a
Folyóiratcikk | Absztrakt és a Könyv | Konferenciaközlemények kötete rekordjaihoz.
7. Legyen hozzárendelve az Egyéb | Konferenciaközlemény rekordja az
Egyéb|Konferenciaközlemények kötete befoglaló műhöz, és a Könyvrészlet |
Konferenciaközlemény a Könyv | Konferenciaközlemények kötete befoglaló műhöz.
8. A Könyv és az Egyéb típus közötti választást (különbséget) az ISBN vagy a DOI léte adja
meg: amelyik befoglaló műnek van ISBN-je és/vagy DOI-ja, az Könyv típusú, aminek nincs,
az Egyéb típusú.
9. Azon szakterületek számára, amelyeknek fontos a konferenciaanyagok egységes, egy
tömbben történő listázása, készüljön olyan munkásság lista, ami egy szerző összes
konferenciához rendelt közleményét egyetlen, tagolt listában foglalja össze. A lista a
Konferenciaközlemény és az Absztrakt fejezetekben i) a Folyóiratban megjelent, ii) a
Könyv|konferenciaközlemények kötetében megjelent és iii) az
Egyéb|Konferenciaközlemények kötetében megjelentek alfejezeteiből álljon.
10. A konferencia entitás bevezetésére az informatikai megoldást az MTMT 2.0 tervezett
szoftverben kell kialakítani. A konferencia adatait egy külön konferencia adattáblában kell
rögzíteni, és a közleményhez hozzárendelni, az MTMT 2.0-ban megvalósítandó technikával.
A konferencia adattábla mezői segítségével a konferenciaadatok kereshetők, ennek
segítségével minden, konferenciához köthető bibliográfiai rekord megtalálható.
11. A Könyv és az Egyéb típusoknál választhatóvá kell tenni a megjelenés formáját:
nyomtatott, internet (URL), CD/DVD/egyéb digitális forma.
12. A jelenlegi Konferenciakiadvány és Konferenciacikk típusokban tárolt közleményeknél az
áthelyezés (konverzió) alapja lehet az ISBN mező tartalom. Amelyik rekordhoz van ISBN, az
a Könyv típus megfelelő besorolásába, amelyikben nincs ISBN, az az Egyéb típus megfelelő
besorolásába konvertálható.
Megvalósítás után:


Egységes és szakszerű konferencia-leírás jön létre.



A konferenciaanyagok rögzítési helye 3 típus 2-2 besorolására csökken



Az adatrögzítés helye könnyen megjegyezhetővé válik. A folyóiratban, könyvben
lévő anyagok a megfelelő típusba kerülnek, minden más az Egyéb típusba.



A hozzárendelt konferenciarekordon keresztül technikailag egyszerűsödik, és
könnyebben áttekinthetővé válik a listázás és a táblázatos összegzés.

A felhasználók (szerzők és adminisztrátorok) számára ismertetendő változások:
1. A teljes áttérésre legkorábban 2012 második-harmadik negyedévében kerül sor. A
nevezéktan változását már korábban lehet érvényesíteni.

2. „Konferenciaközlemény” és „Absztrakt” besorolásokban kell rögzíteni a jövőben a
konferencia anyagokat.
3. Ha folyóiratban vagy ISBN számmal rendelkező könyvben fordul elő a konferencia
anyag, akkor a Folyóirat vagy Könyv típusban, egyébként az Egyéb típusban kell
kezelni.
4. A Munkásság és más listák Absztrakt és Konferenciaközlemény fejezeteket fognak
tartalmazni.
5. Az áttérésnél a korábbi konferenciakiadvány és konferenciacikk típusokba sorolt
közleményeket központi intézkedéssel fogjuk áthelyezni.
6. Az áttérés során az egyéni döntést igénylő közlemények ideiglenesen „nem besorolt”

kategóriába kerülnek. A megfelelő besorolás a szerző és/vagy az adminisztrátor
feladata lesz.

