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A FSZEK SZOCIOLÓGIAI ADATBÁZISÁRÓL

 

EGY KÍVÜLÁLLÓ SZEMÉVEL

 

Szubjektív megjegyzésekkel kell kezdenem írásomat. Már nagyon fiatal koromban

 

nagyon közel kerültem a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárhoz, azt is lehet mondani, hogy

 

4 éven keresztül a könyvtár jelenlegi épületében éltem, mivel a Reviczky u. 3. alatt volt

 

a Kulich Gyula Középiskolai Fiúkollégium. Már középiskolai tanulmányaink kezdetén

 

csoportosan elvittek minket a könyvtárba, csak nem a központba, hanem a szintén nem

 

túl messze található Gutenberg téri fiókkönyvtárba. Első könyvtári munkahelyem

 

ugyanakkor már a Központi Könyvtár lett, mert időnként kerestek a kötészetre olya-

 

nokat, akik ott könyveket cipelhettek. Azt azonban nem tudtam, hogy még 1973-as

 

érettségim előtt elkezdték készíteni a Szociológiai Információ című szakbibliográfiát.

 

Hogy része volt-e a könyvtárnak abban, hogy Szombathelyre jelentkeztem könyvtár

 

szakra, azt nem tudom, de az biztos, hogy Tóth Gyula tanár úrnál volt alkalmunk arra,

 

hogy Szabó Ervinnel megismerkedjünk, s

 

ez alapján az is érthetővé vált, hogy miért vált

 

a FSZEK a szociológia szakkönyvtárává. Amikor a társadalomtudományi tájékoztatásra

 

került sor Ferenczi Zsuzsanna tanárnőnél, akkor természetesen már szerepelt a tan-

 

anyagban a Szociológiai Információ, de nekem nem ennek a bibliográfiának az elemzése

 

jutott feladatul, könnyebb is volt azonban sikeres referátumot készíteni olyan bibliográ-

 

fiáról, amelynek felépítésével kapcsolatban több kifogásolnivalót lehetett találni.

 

Valószínűleg neki köszönhetően alakult ki bennem annak az igénye, hogy alaposan meg-

 

vizsgáljam az adatbázisokat.

 

Most arra kaptam felkérést, hogy a nyomtatott bibliográfián alapuló webes adatbázis-

 

ról, a SzocioWebről írjak. Úgy tűnik, hogy ez az adatbázis teljesen pótolhatja előzmé-

 

nyeit, ezzel magyarázható, hogy nemcsak a nyomtatott bibliográfiát, hanem a CD-ROM-

 

on megjelent változatokat sem könnyű felkutatni. Mivel az előzmények hatással lehet-

 

nek arra, hogy milyen lett az adatbázis, ezért fontosnak tartottam, hogy ezeket is meg-

 

vizsgáljam.

 

Mivel a könyvtár munkatársai is írnak az évkönyvbe, ezért nem látszik érdemesnek

 

olyasmiről írnom, amit ők sokkal jobban tudhatnak. Több közleményt is megjelentettek

 

az adatbázisról
1
, de nem ezekre akarom alapozni írásomat, hanem közvetlen tapaszta-

 

lataimra, vizsgálataimra. Az adatbázis készítőinek sokszor nem marad idejük, energiájuk

 

arra, hogy még ilyen vizsgálatokat is végezzenek (hiszen erejük megfeszítésével az adat-

 

bázist építik), így ezek a vizsgálatok olyasmiket is feltárhatnak, amiről ők maguk sem

 

tudnak, ahogy a szülők sem tudnak mindent gyermekeikről.

 

A NYOMTATOTT „SZOCIOLÓGIA INFORMÁCIÓ”

 

1972-

 

1989

 

Az 1972-es tárgyévtől indult a bibliográfia, negyedéves füzetekben, az utolsó megjelent

 

kötet az 1989-es év anyagát tartalmazta. Az első szám szerkesztője Vágh Mária volt, a
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későbbiekben a legtöbbször több szerkesztő nevét tüntették fel, általában hármat, Bóna 

Márta, Gál Katalin, Karbach Erika, Szederkényi Olga, Felkai Lászlóné, Makray Magdol- 

na nevével találkozhattunk köztük. Az adatbázis elemzésekor is érdemes az ő nevüket 

megemlíteni, néha erről megfeledkeznek. 

1972-től kezdve a bibliográfia tételszámozása alapján általában 2000-nél valamivel ke- 

vesebb tételt lehetett egy év anyagában megtalálni. Ez a szám jóval több közleményt 

jelenthetett, mert tematikus összeállítások együtt megjelent anyagát egy tételszám alatt 

találhatjuk meg. Az 1975-ös I. szám bevezetőjében fontos változásként írta arról, hogy a 

szociológiai gyűjteményes munkáknak nemcsak az összefoglaló címét fogják megadni, 

hanem felsorolják a kötet összes írását. 

A bibliográfiában szereplő tételek száma: 

1972: 1704, 1973: 1757, 1974: 1606, 1975: 1918, 1976: 1806, 1977: 1711,1978: 1394, 

1979: 1660, 1980: 1622,1981: 1657,1982: 1657,1982: 1727, 1983: 1872,1984: 1970, 

1985: 1817, 1986: 1938, 1987: 2051, 1988: 2043, 1989: 2065. 

Az első években 4 szám jelent meg, negyedévekre tagolva, később előbb összevont 

számmal találkozhattunk (3 számmal egy évben, mert 2 negyedév együtt jelent meg, 

először 1981-ban), 1984-ben 2 füzet látott napvilágot, s mellettük külön a mutató, 1986- 

ban a füzetek nem az idő szerint váltak el egymástól, hanem a szakcsoportok szerint. 

1987-tól más nyomdatechnikával jelent meg a bibliográfia (a számítógépesítés nyomai 

látszottak meg a nyomtatott köteten). Az 1988-as már 1991-ben jelent meg, a megválto- 

zott formátumú 1989-es pedig 1994-ben. Valószínű, hogy ekkor már megmutatkozott, 

hogy adatbázis formájában gyorsabban juthat el a feltárt anyag a felhasználókhoz. 

A kezdetektől fontosnak tartották a használók informálását, először az 1972. I. szám 

bevezetőjében. Egymástól elszigetelt, különböző részterületekhez tartozó dokumentá- 

ciós kiadványokra utaltak itt, s a magyar szociológiai irodalmat átfogóan feltáró eszköz 

hiányára, ezt igyekeztek pótolni. Természetesen csak korlátozott számú időszaki kiad- 

vány figyelésére vállalkozhattak, de a szóródó irodalom felvételére felhasználták a Ma- 

gyar Folyóiratok Repertóriumát. Egyes időszakokban a feldolgozott források jegyzéké- 

nél is megadták, hogy melyek azok a lapok, amelyekből az MFR alapján kerültek be az 

adatbázisba. 

1972-ben a szakcsoportok a következők voltak: 

A, B, C, C1, C2, C3, C4, D, Dl, D2, E, El, E2, F, F0, FI, F2, G, Gl, G2, G3, H, 

H1, H2,1, J, J1, K, KI, L, M, M0, N, NO, NI, N2, N3, N4. 

Hangsúlyozták, hogy ideiglenesnek tartják ezt a felosztást, ennek megfelelően valóban 

bővült az idők folyamán, ezt érzékeltetik a legutolsó nyomtatott kötet szakcsoportjai: 

A, A.01, A02, A.1, B B01, B.l, B.2, C, Cl, C.2, C.3, C.4, C.4.1, D, D.l, D.2, D.3, 

D.4, E. E.0, El, E.2, F, F.01, F02, F.l, F.2, F.3, G. G.0, G.l, G.2, G.3, H.l, H.2, H.21, 

1.1,1.2, J, J.01, J.02, J.l, J.l.l, K, K.01, K.02, K.l, L, M, N, N.01, N.02, N.l, N.2.1, 

N.2.2, N.3, N.4, N.5, N.6, az adatbázisban a B.02-vel bővült ez még ki. 

A nyomtatott bibliográfiában a közbenső időben létezett még egy további, O-val jelölt 

szakcsoport is Történeti szociológia címen, de az adatbázisba ez nem került be. Termé- 

szetesen azonos szám alatt is változott az adott csoport elnevezése. 

A legelső számban az A szakcsoport elnevezése a következő volt: 
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A A szociológia tárgya és módszere. A szoc. története és szervezeti kérdései. Általános 

jellegű gyűjteményes kötetek, kézikönyvek, bibliográfiák, konferenciák, ankétok. 

Szociológusok. 

    Az utolsó nyomtatott bibliográfiában ebből a következő lett: 

A A szociológia általában. A szociológia tárgya, elméleti kérdései. Általános encik- 

lopédiák, bevezetők, szöveggyűjtemények, bibliográfiák. 

A.01 A szociológia módszerei. Kutatási technikák 

A.02 A szociológia tudományszervezési kérdései. A szociológia oktatása. Konferenciák 

A.1 A szociológia története. Egyes szociológusok munkássága 

Nagyjából ugyanezt találhatjuk az adatbázisban is. 

Egy közlemény adatainak leírását csak egy szakcsoportban lehet megtalálni, de utalók- 

kal gondoskodtak arról, hogy a többi, abba a csoportba besorolható tételt is meg lehes- 

sen találni. Ez képezi az alapját annak, hogy az adatbázisban ugyanazt a tételt több szak- 

csoportba is be lehessen sorolni. (Összehasonlításul: az MNB IKR-ben csak egy ETO 

alapján megállapított szakcsoportba soroltak be egy közleményt, bármennyire is beoszt- 

ható lett volna több helyre is, ennek megfelelően az ebből készülő adatbázisokban, az 

IKER-ben és a Sajtórepertóriumban is csak egy ETO-számot adtak meg minden rekord- 

nál.) 

A visszakeresést alapos névmutató és tárgymutató segítette. A nyomtatott kiadásban 

az egyes tételeknél nem szerepeltek a tárgyszavak, az adatbázishoz ezeket feltehetőleg a 

tárgymutató alapján tudták rekonstruálni. 

ADATBÁZISKÉNT CD-ROM-ON ÉS AZ INTERNETEN 

A bibliográfiából készült adatbázissal először CD-ROM-on találkoztam 1998-ban. A Fő- 

városi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisai című lemez az első alkalommal két adatbázist 

tartalmazott (Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961-1996, Szociológiai 

Információ 1984-1994). Mivel életem első valódi szakmai feladata az irodalmi analitikus 

katalógus több éves anyagának lerakása, rendezése volt, ezért az alapján készült adat- 

bázis megvizsgálását, elemzését tartottam fontosabbnak, az ugyanazon a lemezen talál- 

ható szociológiai adatbázist csak rövid összehasonlításra használtam fel akkor is, majd az 

újabb lemez vizsgálatakor is.
2
 Mivel nem feladatom, ezért lehetőség szerint igyekszem az 

ellenkezőjétől tartózkodni, tehát a szociológiai adatbázis elemzése kapcsán igyekszem 

nem túl sokat foglalkozni az irodalmi adatbázissal. 

Kiindulásul azonban érdemes megjegyezni azt a különbséget, amit az első adatbázi- 

sokon szereplő évszámok mutatnak. Az irodalmi adatbázison szereplő 1961 azt jelenti, 

hogy már első alkalommal visszamentek a kezdetekig, ez azonban a hatalmas anyagban 

való erős válogatást jelentette. A szociológiai adatbázis esetében más módszert válasz- 

tottak. Az első CD-ROM-os változat csak az utolsó 6 évet tartalmazta a nyomtatott bib- 

liográfia 18 évéből, továbbá 5 újabbat, amely már nem jelent meg nyomtatásban, s innen- 

től kezdve fokozatosan haladtak időben visszafelé és előre. Az irodalmi adatbázist gyak- 

rabban aktualizálták, így azokban az években, amikor négy lemez jelent meg A Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár adatbázisaiból, az irodalmi adatbázis anyaga mindig változott 
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valamilyen mértékben, a szociológiai adatbázis azonban csak két alkalommal. Az utolsó 

CD-ROM 2002-ben látott napvilágot, ezen az Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográ- 

fiája 1961-2001 és a Szociológiai információ 1970-2000 jelölés szerepel (mellettük még a 

Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája 1980-1990 és a Budapest történetének bibli- 

ográfiája 1950-1983). A közbeeső időszakokból még két olyan lemezt választottam ki, 

amelyen a szociológiai adatbázis lényegesen megváltozott. Ez sem volt olyan egyszerű 

feladat, mint amilyennek látszik, mert a lemezeken nem voltak egyértelműek a jelzések, 

mást lehetett olvasni a lemez borítóján lezárási év nélkül, a lemezen található címkén és 

magán a lemezen található anyagon. Ezért az 1980-1998-as lemez mellett 1977-2000/ 

l-esként szerepeltetem az adatbázis anyaga alapján azt a lemezt, amelynek a címkéjén 

1980-2000/1 szerepel. A 4 CD-ROM-os változat mellett a SzocioWeb 2005. szeptember 

l-jén aktualizált változatát használtam, amely az 1970-2004-es jelzést viseli. Az utólagos 

elemzés szempontjából a CD-ROM-os változatok előnye az, hogy különböző időszakok 

anyaga újra elővehető és vizsgálható (ha találunk olyan gépet, amelyen működnek), míg 

a webes változat régebbi időszakai eltűnnek előlünk az aktualizálás után, ezért azokról 

csak olyan adatok állhatnak rendelkezésünkre, amelyeket időben összegyűjtöttünk. 

Szerencsés lenne a 2004 eleji állapotokat is szerepeltetni, de erről objektív okokból le 

kell mondanom. Az első gyors áttekintést az Év mező alapján adjuk meg. Az indexlisták- 

ban az egész évek mellett szerepelnek a teljes tételszámhoz viszonyítva nem túl nagy 

számban olyanok, mint például 1983-1984, ezek külön sorban való szerepeltetése zavaró 

lett volna, ezeket a kezdő év mennyiségéhez hozzáadva tüntetem fel. Az utolsó két vál- 

tozatban kis mennyiségben 1970 előtti tételek is szerepelnek, ezeket kihagytam. 
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Egy adatbázis kezdő évét mindig nehéz meghatározni. Amikor egy adott évben

 

megkezdik a feldolgozást, szinte szükségszerű, hogy a megelőző év(ek)ből is bekerülnek

 

közlemények, de nem ajánlatos a kezdő évként azt az évet megadni, amelyből a legré-

 

gebbi tétel származik. A szociológiai adatbázis esetében a két legutóbbi itt szereplő vál-

 

tozatban viszonylag sok 1970-es és 197l-es tételt láthatunk, az éves mennyiség azonban
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1972-tól, a nyomtatott Szociológiai információ első tárgyévétől éri el azt a mértéket, 

amely megfelel a szokásosnak, tehát lehet, hogy az 1972-es kezdőév megadása helyesebb 

lett volna. Nem feltételezhető, hogy a megelőző évek szakirodalmi termése ilyen mérték- 

ben kisebb lett volna, ez még további kiegészítés szükségességére utal. 

A legrégebbi és a legújabb évek anyagával való kiegészülés mellett a legtöbb esetben 

a közbeeső évek tételszámának kis mennyiségű növekedését is megfigyelhetjük. 

MEGFONTOLÁSOK A RÉSZLETES ELEMZÉSHEZ 

A magyar cikkanyag feldolgozottságát vizsgáló disszertációmban természetesen szere- 

peltek a FSZEK adatbázisai is. Valójában nagyobb szerepet is akartam nekik adni. Már 

2003 őszétől várható volt az adatbázisok webre kerülése, erre azonban végül csak 2004 

februárjában került sor, amikorra már le kellett zárnom a dolgozatot és a hozzá tartozó 

táblázatokat. Miért szerettem volna, ha ezt az új változatot is bemutathatom? 

A magyar bibliográfiai adatbázisok többsége valamilyen korábbi kurrens bibliográfia 

alapján jött létre (ebből a szempontból a PRESSDOK jelent kivételt, amely eleve adat- 

bázisként indult), az 1990-es évek közepe körül a floppy-kon való terjesztés után CD- 

ROM-on kezdtek megjelenni, ebben a formában lett az adatbázis egésze egyben 

kereshető. Bár itt is érvényes volt az a nem teljes mértékben üdvözlendő jelenség, hogy 

különféle, egymástól jelentős mértékben különböző rendszereket használtak, amelyek 

között elég nehézkesen használhatók is voltak (például az Országos Idegennyelvű 

Könyvtár nemzetiségi és műfordítás adatbázisa, az OPKM PAD adatbázisa, az OGYK 

jogi bibliográfiai adatbázisa a Complex CD-Jogtáron), több olyan intézmény volt, amely 

adatbázisai CD-ROM-on való megjelentetésére ugyanazt a rendszert alkalmazta. Az 

Arcanum Arctis nevű szoftverével jelent meg az MNB CD-ROM-on többek között a 

Sajtórepertórium, az Országgyűlési Könyvtár PRESSDOK és HUNDOK adatbázisai s a 

FSZEK adatbázisai is. Érthető volt a választásuk, mert ez minden tekintetben a legjobb- 

nak mondható keresőrendszer, amely lehetővé teszi a böngészést valamennyi olyan 

mezőben, amelyben keresni lehet, a böngészés nem különül el a kereséstől, hanem azt, 

amit a böngészés során megtaláltunk, beemelhetjük a keresőkérdésbe, ahol az egyes 

mezők tetszés szerint kombinálhatók egymással bármilyen logikai operátorral, tetszés 

szerint ismételhetők, zárójelek is használhatóak, s mindez nagy adatbázisban is nagyon 

gyorsan történik, ez nagyon fontos mondjuk a PRESSDOK méreteit ismerve. 

Néhány évvel később az újabb tendencia az lett, hogy az adatbázisok a hálózatra 

kezdtek felkerülni, gyakorlatilag az OGYK említett adatbázisai kivételével minden 

lényeges bibliográfiai adatbázisra igaz ez. A webes változatok esetében a sokféleség még 

fokozottabban érvényes volt, különböző integrált rendszerek mellett az adott adat- 

bázishoz kapcsolódó keresőrendszereket dolgoztak ki. Meglepő módon sok tekintetben 

a legnagyobb, legismertebb integrált rendszerek bizonyultak ezek közül a legkorlátozot- 

tabb képességűeknek (például a Magyar Orvosi Bibliográfia adatbázisa az OLIB-ban), 

ezekhez képest még a saját adatbázisokhoz kidolgozott rendszerek is használhatóbbnak 

bizonyultak (például az egyébként az ALEPH-et használó OMIKK CIKK-adatbázisához 

használt rendszere az OMgKDK ALEPH-es MAB adatbázisához képest), ezeknek a le- 
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hetőségei azonban messze elmaradtak az Arctisétól. Meglepő volt, hogy a CD-ROM-on 

azt alkalmazó OSZK is ettől eltérő rendszert használt az MNB IKR internetes változa- 

tához, az IKER adatbázishoz, még ha ez a viszonylag legjobban használhatók közé is tar- 

tozott. (Ennél meglepőbb csak az adatbázis leállítása volt.) A FSZEK-ről lehetett előre 

tudni, hogy adatbázisainak internetes változatához eddigi szoftverének webes változatát 

készül alkalmazni. 

Mivel ez a disszertáció befejezéséig nem valósult meg, ezért csak várakozásaimról 

írhattam: 

„Nem ezzel a nem legalapvetőbb kérdéssel szerettem volna befejezni ezt a fejezetet, hanem 

azzal, hogy bemutatom a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisainak az internetes vál- 

tozatát, annak kereshetőségét. Ősz óta várható már ez, de többször elhalasztották, mert a 

könyvtár honlapja új változatának megjelenésével akarják egybekötni. Biztos vagyok azon- 

ban abban, hogy rövid időn belül használható lehet. Mivel az Arctis szoftver internetes vál- 

tozatát használják, kis eltérések mellett gyakorlatilag ugyanazokkal a funkciókkal ren- 

delkezik, mint a CD-ROM-os változat, végre az interneten is találhatunk olyan bibliográfiai 

adatbázist, amely megfelel mindazoknak a szempontoknak, amit a kereshetőség szempon- 

tjából elképzelünk. Sokáig húzódott a dolog, éveken keresztül ígérték, hogy a könyvtár által 

használt Corvina integrált rendszerhez kidolgozzák az analitikus modult, s akkor abban dol- 

gozhatták volna fel a tételeket, s abban vált volna kereshetővé, erre azonban nem került sor. 

A Corvina az alapja a MOKKA-nak is, de jelenlegi formájában keresési lehetőségei elég 

korlátozottak, ami a könyvek esetében is jelenthet kisebb gondokat (elég arra utalni, hogy a 

szerzők nevét szavanként indexelik), a finomabb keresési lehetőségeket kívánó cikkekre sem- 

miképpen nem alkalmas. Ezt azért kell külön hangsúlyozni, mert az teljes nemzeti 

cikkrepertórium gondolata kapcsán többször lehetett találkozni a Cikk-MOKKA kifejezéssel. 

Ez abból a szempontból helyes, hogy arra utal, megfelelő együttműködésre van szükség 

annak a létrehozásához is. Ugyanakkor semmiképpen nem lenne szerencsés, ha a MOKKA 

esetében használt integrált rendszert szeretnék ehhez is használni. Az is különbség, hogy mivel 

nem lelőhelyjegyzékről lenne szó, megfelelő egyeztetés alapján elég lenne egy helyen feldolgoz- 

ni egy cikket, közleményt. 

A kereshetőség szempontjából mindenképp alkalmas lenne erre a célra az a szoftver, ami- 

vel az interneten megjelennek a FSZEK adatbázisai. Az építés szempontjából azonban még 

vannak gondok. A Szociológiai Gyűjteményben volt alkalmam megfigyelni, hogy jelen pil- 

lanatban egy adott gépen tudják építeni az adatbázist TEXTAR-ban, szinte lesni kell, hogy 

mikor végez a másik, mikor lehet hozzájutni a géphez. Az egy adott adatbázis szempontjából 

is fontos lenne, hogy párhuzamosan is tudjanak dolgozni benne, s a különböző rendszerek- 

ben épült adatbázisok konvertálása is megoldandó feladat lehet, függetlenül attól, hogy egy 

közös adatbázist akarnak létrehozni, vagy csak azt akarják elérni, hogy az adatbázisok 

egymás mellett, de ugyanabban a jól használható rendszerben legyenek kereshetők. „
3
 

Most csak röviden utaltam a magyar adatbázisokkal kapcsolatos sok gondra. Ennek 

egyik oka az lehet, hogy nem alakult ki egységes szemlélet velük kapcsolatban, még azok 

az elvek sem mindig érvényesülnek, amelyek a bibliográfiák esetében természetesek 

voltak, például az, hogy könnyen át lehessen tekinteni, milyen forrásokat dolgoztak fel. 

Az egységes szemléletmód kialakításában segíthet Jacsó Péter Szöveges CD-ROM és 
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webes adatbázisok tartalmának elemzése című könyvének nemrég a MEK-ben megjelent 

magyar nyelvű változata
4
. Ez az adatbázisok készítőit és használóit is tudatosabbá tegye 

abból a szempontból, hogy mit várhatnak el egy adatbázistól. 

Néhány olyan fejezet címét sorolom fel, amely alkalmasak lehetnek arra, hogy különféle 

adatbázisokat azonos szempont alapján hasonlítsunk össze, de már egy adatbázis elem- 

zésére is alkalmas lehet. 

4. Az adatbázis dimenziói 7. Pontosság 

       (Benne: Méret, Időbeliség, Mélység, Frissesség)         8. A tartalom és forma következetessége 

5. Az adatbázisok által feltárt források 9. Teljesség 

6. A rekord tartalma 10. A tárgyi indexelés minősége. 

AZ ADATBÁZIS MÉRETE 

Ez alapján először az adatbázis méretét próbáljuk meg pontosan meghatározni. Az 

előzőkben azt feltételeztem, hogy a megjelenési év alkalmas erre. Egy-egy adott évre 

vonatkozó adatokat az indexlista alapján kaphattunk, a teljes tételszámot pedig az adott 

mezőben teljesen csonkolt kereséssel (bármilyen keresőszó helyett a * beírásával.). Kér- 

dés, hogy az év-e a legjobb jellemzője az adatbázis méretének. Szerencsére az adatbázis 

valamennyi mezőjében hasonló módon el lehet végezni a keresést, s ezek természetesen 

szükség szerint kombinálhatóak is egymással - melyik mezőkben érdemes keresni, me- 

lyek azok, amelyek (szinte) minden rekordban megvannak, tehát kiadják a teljes rekord- 

számot. (A legtöbb webes adatbázisban nem lehetséges vagy nagy nehézségekbe ütközik 

ilyen adatok megállapítása.) 
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A táblázat abban a sorrendben sorolja fel a mezőket, ahogyan azok az adatbázisban 

szerepelnek. Az adatbázis ismertetése szerint az csaknem 112.000 bibliográfiai tételt tar- 

talmaz, egyes mezőkben ehhez közelálló értéket kaptunk, a Dokumentumtípus, Cím és 

Szavak mezőjében még sokkal magasabb értéket találhatunk. A három 116.000 feletti 

mező közül a dokumentumtípus az, amelyhez korlátozott számú érték kapcsolódik, 

összesen ötféle dokumentumtípust különböztetnek meg. Hogyan tudjuk megállapítani, 

hogy melyik a valós szám? 

   

Az 5 dokumentumtípus közül 4 olyan van, amely a feldolgozott szakirodalmi közle-

 

ményeket tartalmazza, a Periodika feldolgozott (vagy feldolgozandó) források adatait.

 

Ennek adatai bekerülnek a Cím és a Szavak mezőbe is, azért kapunk majdnem meg-

 

egyező értéket a három mezőre. A dokumentumtípus 5-tel magasabb értéke hibás

 

tételekre utal. Az adatbázis lehetőségeinek köszönhetően ezek is könnyen kiszűrhetőek.

 

Ha a másik négy dokumentumtípust vagy logikai operátorral összekapcsoljuk, akkor

 

112493 találatot kapunk, ez az érték közel van ahhoz, amit a Tárgyszónál és a Témakör-

 

nél találhatunk. Ha ezeket kölcsönösen kizárjuk egymásból, akkor nem csak a tárgysza-

 

vaknál kapunk plusz találatokat, hanem a kevesebb tételszámot tartalmazó témakörnél

 

is (20-at), vagyis van olyan 20 olyan tétel, amelyben a témakör meg van adva, de nem

 

szerepel tárgyszó, tehát az adatbázisban feldolgozott közlemények száma a Tárgyszónál

 

látható értéket is meghaladja, ugyanakkor egyesekben kisebb hiányosságokat tapasztal-

 

hatunk.

 

Más mezők értéke természetszerűen kisebb, nem minden rekordban van megnevez-

 

hető szerző, a nyelvként a magyart csak akkor adják meg, ha többnyelvű dokumentum-

 

ról van szó, ez a nemzetközi adatbázisokban is bevett gyakorlat, csak ott nem a magyar,

 

hanem az angol nyelvre vonatkozik ez.

 

A dokumentumtípuson belül található Periodika mellett a Tezaurusz mező is olyan,

 

amelyben nem a feldolgozott dokumentumok találhatók. Ennek ellenére ez a mező is

 

folyamatos növekedést mutat, ami azt jelzi, hogy folyamatosan fejlesztik a tárgyi

 

feltáráshoz használt fogalmakat (nevek is szerepelnek itt).
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AZ ADATBÁZIS FRISSESSÉGE 

Az adatbázis időbeliségét, retrospektivitását már a kiinduló táblázatban is megfigyelhet- 

tük. Ez az összes tételre vonatkozott (az év elég alkalmas volt erre, mert ez a mező 

csaknem minden tételben szerepelt). Ha grafikusan ábrázoltuk volna ezt, akkor a kisebb 

hullámzások ellenére is 1972 és 2003 között viszonylag egyenletes feltártságot tapasztal- 

hattunk, a 2004-es év anyagának feltárásába még csak belekezdtek. A további feltárás 

során várhatólag a megelőző évek tételszáma is növekszik. Ennek kapcsán érdemes a 

frissesség, aktualizálás szempontjára utalni. Ahhoz képest, hogy az utolsó, 1989-es tárgy- 

évi bibliográfia csaknem 5 évvel később, 1994-ben jelent meg, kisebb a lemaradás. 

Ugyanakkor más adatbázisoknál ennél sokkal gyorsabb feltáráshoz szokhattunk hozzá. 

Ez nem az aktualizálás gyakoriságával függ össze. A SzocioWebnél évi háromszori aktu- 

alizálás a reális, ez a hálózaton elérhető változatra igaz, az intézményen belül TEXTAR- 

ban folyamatosan frissülő adatbázis használható, teljesen eltérő keresési lehetőségekkel. 

A PRESSDOK évente kétszer jelenik meg CD-ROM-on, de már kb. két hónappal egy 

adott félév után használható. Mindez azonban összefüggésben van a feltárás mélységé- 

vel, a feltárandó források számával, a feltárandó közlemények válogatásával. 

Meglepődve tapasztalhatjuk azt, hogy a PRESSDOK a sokkal több tételt jóval kevesebb 

forrásból nyeri. 

A FELDOLGOZOTT FOLYÓIRATOK 

Az évenként feltárt anyagot is legjobban a feltárt források alapján lehet elemezni. 

A Tart. folyóirat indexlista összesen 1 347 címet tartalmaz. Erre vonatkozó keresést nem 

lehet végezni, kereséssel vagy azt tudhatjuk meg, hogy egy folyóiratból hány tételt vettek 

fel, vagy azt, hogy összesen hány tétel származik folyóiratból. Ennek az 56 100-as tétel- 

száma elég alacsonynak tűnik, ha a Tanulmánykötet 28 786 tételével együtt a legnagyobb 

dokumentumtípushoz, a Cikkekhez viszonyítjuk. Honnan tudjuk mégis könnyebben a 

webes változatban a CD-ROM-hoz képest, hogy hány különböző időszaki kiadványból 

kerültek be tételek? Paradox módon, egy korlátnak köszönhetően. A CD-ROM-okon a 

teljes indexlistákat megkaptuk egyszerre, épp ezért volt nehéz megállapítani, hány kü- 

lönböző elem van bennük. A webes változatnál egyszerre 100 elemet kapunk meg az 

indexből, így a 13 100-as után csak a maradékot (47-et) kellett egyesével megszámolni, 

így jött ki az 1347. (Vannak más adatbázisok, ahol az ilyen indexeket könnyen ki tudjuk 

másolni táblázatként, s akkor már a gépre bízhatjuk a számolást, itt ez nem lehetséges, 

legalábbis nekem nem sikerült megoldanom.) 

Bármelyik folyóiratot kiválaszthatjuk önmagában, kombinálhatjuk a megjelenési évvel, 

nagyon sokáig tartana azonban, ha valamennyit meg akarnánk így vizsgálni. A legtöbb 

tételt tartalmazó lapokról korábban készítettem évekre bontott táblázatot. Más adat- 

bázisoknál egy ilyet elég az újabb évek adataival kiegészíteni. A SzocioWeb fejlődése 

miatt azonban utolsó CD-ROM változathoz készült táblázat készítését is elölről kell kez- 

deni, mert még korábban megszűnt folyóiratok (például Társadalmi Szemle) összetett 

tételszáma és ezzel együtt az egyes évekből származó tételek száma is nőtt. Ezért most 
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elegendőnek látszik, ha az indexlistán legalább 200 tétellel szereplő lapokat gyűjtjük ki, 

s ezek közül is a legtöbb tétellel szereplőket vizsgáljuk meg részletesebben: 

Valóság: 2 727, Társadalmi Szemle: 1 338, Kritika: 1 275, Világosság: 1 228, Magyar 

Tudomány: 1 157, Statisztikai Szemle: 967, Élet és Irodalom: 932,Mozgó Világ: 840, 

Népszabadság: 799, Közgazdasági Szemle: 792, Esély: 767, Szociológia: 762, 

Iskolakultúra: 593, Új Pedagógiai Szemle: 587, Beszélő: 554, Munkaügyi Szemle: 553, 

Forrás: 552, Társadalomtudományi Közlemények: 550, Comitatus: 545, Kultúra és 

Közösség: 526, Társadalomkutatás: 512, Szociológiai Szemle: 500, Korunk: 496, Magyar 

Nemzet: 486, Területi Statisztika: 459, Tér és Társadalom: 459, Buksz: 443, Demográfia: 

442, Magyar Hírlap: 429, 2000: 419, Jel-Kép: 410, Magyar Filozófiai Szemle: 396, 

Politikatudományi Szemle: 394, A Falu: 393, Regio: 374, Magyar Szemle. Új folyam: 350, 

Alföld: 348, Hitel: 348, Vigilia: 336, Tiszatáj: 322, Szenvedélybetegségek. Addictologia 

Hungarica: 312, Vezetéstudomány: 308, Pedagógiai Szemle: 304, Szakszervezeti Szemle: 

293, Egészségnevelés: 291, Állam és Igazgatás: 290, Család, Gyermek, Ifjúság: 287, 

Köznevelés: 284, The New Hungarian Quarterly: 284, Kortárs: 278, Rádió és Televízió 

Szemle: 276, Szociális Munka: 269, Amaro Drom: 258, Létünk: 254, Belügyi Szemle: 246, 

Replika: 246, Jel-Kép. Kommunikáció, közvélemény, média: 240, Korunk 3. folyam: 239, 

Eszmélet: 238, Acta Oeconomica: 229, Magyar Pszichológiai Szemle: 229, Jogtudományi 

Közlöny: 228, Alkohológia: 222, Gazdaság és Társadalom: 215, Borsodi Szemle: 211, 

Ifjúsági Szemle: 203, Századok: 202. 

Feltűnő lehet, hogy nem sok, kizárólag csak a szociológiához sorolható lapot láthatunk 

a listán, sok olyan van köztük, amelyet a szakterülete más adatbázisok elsődleges forrá- 

sává tesz. Ezekből ez az adatbázis csak a (széles) szakterületéhez kapcsolódó közlemé- 

nyeket veszi fel, tehát nem várható el, hogy az adott lapból minden közleményt meg- 

találjunk itt. 

Az élmezőnyben több olyan lap található, amellyel már a nyomtatott bibliográfia első 

számában is találkozhattunk. A teljes időszakra vonatkozó feldolgozottságuk ábrázolása 

egy táblázatban már nem könnyen volna megoldható. Ezért csak az utóbbi 15 évet 

foglalom össze, mert az évenkénti különbségek lehetnek a legérdekesebbek. (Az adat- 

bázis ugyanakkor azt is könnyen lehetővé teszi, hogy évtizedenként nézzük meg a feldol- 

gozott tételek számát az 197*, 198*, 199* és 200* szerepeltetésével.) 
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A listán szereplő lapok kevés kivétellel ma is élnek, a korábban megszűntek lassan 

hátrább szorulnak a listán. Vannak olyan lapok, amelyeknél elég egyenletesnek talál- 

hatjuk a feltártságot. Ugyanakkor találkozhatunk olyanokkal is, amelyeknek a feltártsá- 

ga az utóbbi években sokkal kisebb, mint a régebbi időkben, ide sorolhatók a napilapok 

(már a bibliográfia első számának előszavában is utaltak az erős válogatásra) s az irodal- 

mi folyóiratok, melyeket itt a Forrás képvisel. Az irodalmi folyóiratok feldolgozottságára 

vonatkozó korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy az utóbbi időben nem nagyon dolgoz- 

za fel őket ez az adatbázis. Az Élet és Irodalom helyzete sajátos. Két olyan évet látunk, 

ahonnan több tétel származik, ekkor feltehetőleg megpróbálkoztak annak megállapí- 

tásával, hogy mennyire érdemes a lapot feldolgozni, majd úgy döntöttek, hogy nem tar- 

tozik az elsődleges gyűjtőkörükbe. (Az Élet és Irodalomból az „Élet”-et a PRESSDOK 

nagy teljességgel feldolgozza, oda jobban is illik ez a publicisztikai rész). 

Mindezek a gondolatok odáig vezetnek bennünket, hogy érdemes megvizsgálni, vajon 

hogyan dolgozzák fel a lapokat a különböző adatbázisok. 

Disszertációm mellékleteként egy nagy táblázatot készítettem, amelyben az összes, az 

OSZK által megjelentetett Sajtóbibliográfia 2001-ben szereplő magyar folyóiratnak a 

legfontosabb magyar adatbázisokban található tételszámát összegeztem Az egyszerűbb 

kódolás érdekében az adatbázisokra egybetűs kódot használtam, ez sokszor nem lehetet 

a kezdőbetű, mert nagyon sok kezdődik M-mel. A táblázatban a három alkalmazott 

tudományi terület 4 adatbázisa ( A - MAB (OMgKDK), C - CIKK-adatbázis ( BME 

OMIKK), O - MOB (MEDINFO) , R - MMR (BME OMIKK) mellett a többi tár- 

sadalom- és humántudományi D - PAD (OPKM), I - Irodalmi (FSZEK), J - Jogi 

(OGYK), K - MANCI (OSZK), N - Nemzetiségi (OIK) P - PRESSDOK (OGYK), 

S-Sajtórepertórium és IKER (OSZK), Sz - Szociológiai (FSZEK), Ű - Műfordítás 

(OIK) 
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Már az is jellemző, hogy ezeket a lapokat a szakterületek szerint elrendezett táblázat 

legkülönbözőbb részeiből kellett előkeresni. Csak néhány lap esetében volt listavezető' a 

szociológiai adatbázis, s ott is inkább a feldolgozott hosszabb időszaknak köszönhetően, 

az éves átlag ezeknél is alacsonyabb lehetett. A legtöbbször a PRESSDOK és a Sajtóre- 

pertórium volt a legfőbb vetélytárs, sok közlemény mindhárom adatbázisba bekerült, de 

a Közgazdasági Szemle és a Munkaügyi Szemle esetében a műszaki-gazdasági adatbá- 

zisok is jelentkeztek. Mindez azt mutatja, hogy a szociológiai adatbázis általában nem 

egyes lapok nagyobb mértékű feltártságával tud versenyben lenni, hanem a gyűjtőkörébe 

tartozó közlemények sok forrásból való, alapos feltárásával. 

A feldolgozott források nagy számának indokát a bibliográfia alcímének változása is 

indokolja. Kezdetben A magyarnyelvű szakirodalom válogatott bibliográfiája szerepelt 

rajta, később A magyar nyelvű és magyar vonatkozású szakirodalom válogatott bibli- 

ográfiája, ezt előbb angolul és oroszul, később angolul és németül is közölték a címlapon. 

Ez a megközelítés együtt jár azzal, hogy sok forrásból vegyenek fel viszonylag kevés, az 

adatbázis témakörébe vágó tételt. 

Természetesen a feldolgozott tételek nyelvei között is az angol és a német jár az élen: 

angol 6354, német 1200, ezek között természetesen Magyarországon és külföldön meg- 

jelent tételek ÍS szerepelnek. Ezek számával nagyjából arányban van az is, hogy hány 

közleménynél jelzik angol és német kivonat meglétét (7 640 és 1 364). 

Még sokkal fontosabb, hogy az adatbázisban a legfontosabb szempontok szerint 

angolul is lehet keresni: Témakör (angolul), Tezaurusz (angolul), Tárgyszó (angolul), 
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Nyelv (angolul), Dok. típus (angolul), s külön keresési szempont az Angol kivonat, 

Idegen ny. cím szavai, Idegen nyelvű cím. Ez nem jelenti azt, hogy csak ezekre 

vonatkozóan lehet angolul keresni, csak azt, hogy ezek változnak akkor, amikor a meg- 

jelenített rekordban váltogatunk a magyar és az angol nyelvű rekord között. Ezt 

megelőzően az utolsó CD-ROM-on külön angol nyelvű változatát lehetett megtalálni az 

adatbázisnak. Ugyanígy a súgónak is van angol nyelvű változata, külön örömünk, hogy 

ennek a nyelvi lektorálásában a 2003/2004-es tanévben tanszékünkön dolgozó ösztöndí- 

jas vendégoktató, Dallas Long is közreműködött. 

TOVÁBBI SZEMPONTOK 

Már látszik, hogy néhány fontosabb szempontra terjedelmi okokból csak utalni lehet, 

pedig ezek is megérdemelnék a velük való részletesebb foglalkozást. 

Ide tartozik az a gondosság, ahogyan az azonos nevű személyeket igyekeznek 

megkülönböztetni egymástól, Pl. Kertész Imre /író/, Kertész Imre /rendőrtiszt/, a Szabó 

Istvánok után szerepel agrárkérdés, filmrendező, fordító, jogász, közgazdász, néprajz, 

színház, szociálpszichológus, ugyanakkor ha egy személy különböző névváltozatokon is 

publikált, akkor bármelyik névalak alatt keresve megkapjuk az összes, az adatbázisban 

szereplő publikációját. Más adatbázisokban a legtöbbször az azonos nevűeket össze- 

mossák, nem lehet elkülönítve keresni rájuk. 

Egy rekord tartalma következetességének megítélésére jó módszer az, ha összehason- 

lítjuk a duplumokat, tehát ha ugyanarról a közleményről több rekord is készült. Ennek 

a módszernek az alkalmazásában nehézséget okozott, hogy idáig csak egy ilyet sikerült 

találni, így ennek elemzéséről lemondok. A folyóiratok címét a bibliográfia indulásakor 

szokásos módszereknek megfelelően sokszor rövidített formában találhatjuk, a böngé- 

szés és a keresés során azonban a teljes címet használhatjuk, nem kell a sokszor nehezen 

kitalálható rövidítésekkel bajlódni. 

A tárgyi indexelés mélysége, alapossága már az angol változat nélkül is imponáló. Erre 

kellett felfigyelnem már az első megjelent CD-ROM-os változat rövid elemzésekor is. A 

CD-ROM változaton a kapott találatok száma mellett azt is megtudhattuk, hogy az adott 

szempontból összesen mennyi található a rekordokban, így az 1984-1994-es adatbázisról 

azt lehetett megtudni, hogy 3 8858 rekordban összesen 303 509-szer szerepel tárgyszó, a 

másik három elemzett lemezen ezek az adatok: 5 4013 (410 365), 72 033 (516 986), 

87 603 (588 950), tehát a megnövekedett tételszám mellett is nagyjából hasonló maradt 

az arány, az internetes változatban már nem kapjuk meg ezt az adatot, de biztosak 

lehetünk a tendencia folytatódásában. 

A teljesség szempontjából fontos az, hogy vannak-e kihagyások, olyan adatelemek, 

amelyek sok rekordból hiányoznak. 

Ennek a vizsgálata során jött elő egy olyan összetevő, amely megtalálható ugyan a 

rekordokban, de nem kereshető, ez a cikksorozatok egyes tagjaiban a feldolgozott forrás 

címe. Ez magyarázza azt, hogy a tartalmazó folyóiratokban és a tanulmánykötetekben 

található cikkek számának összege miért sokkal alacsonyabb annál, mint a cikke teljes 

száma. Ha a Cikkekből kizárjuk mindkettőt, akkor kapjuk meg azon cikkek számát, ame- 
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lyek egy cikksorozat részei. Ez a szám mostanra 10 000 fölé nőtt, tehát nem egy jelenték- 

telen mennyiségről van szó. 

        

Azt könnyen megállapíthatjuk, hogy hány cikksorozat van összesen az adatbázisban 

(2438), azt is, hogy az egyes folyóiratokban hány ilyen jelent meg (csak minden folyói- 

ratcímet kombinálni kell a Cikksorozat dokumentumtípussal). Ez alapján megál- 

lapítható, hogy vannak folyóiratok, amelyekben az átlagosnál sokkal több cikksorozat, 

illetve annak megfelelő tematikus összeállítás található, az ezekhez tartozó tételek 

száma azonban már csak akkor, ha egyenként megjelenítjük a cikksorozatokat, s megszá- 

moljuk az oda tartozó cikkek számát. Ebből kiderül, hogy egyes folyóiratok esetében 

jelentősen torzultak az eredmények, amikor a belőlük származó tételek számát ele- 

meztem. Ennek csak a legjellegzetesebb példáit lehet kiemelni. 

A legalább 200 tétellel szereplő lapok között összesen egy van csak, amelyből egyetlen 

cikksorozat sem került be, az Állam és Igazgatás. A legtöbb cikksorozat (110) és a leg- 

több ahhoz kapcsolódó cikk az élcsoportba tartozó Világossághoz tartozik, s elég sok a 

Magyar Tudományhoz (84, 321) és a Kritikához (71, 218), így valamennyi megelőzi az 

előzőleg a tételek számában a 2. helyen álló Társadalmi Szemlét, amely így az 5. helyre 

esett vissza. Ezek még nem igazán jelentős változások, a lapokról kialakított összképet 

nem változtatják meg nagy mértékben. Más a helyzet olyan lapok esetében, ahol az 

onnan felvett tételek mennyiségéhez képest magas a cikksorozatok száma. 

A Replika 246 tételéből 98 a cikksorozat, az ezekhez tartozó 449 cikk messze meghalad- 

ja a tételek eredeti számát, a cikksorozatok részeit is beszámítva 695 tétel az 56. helyről 

a 16.-ra viszi előre a lapot. A Korunk 3. folyamában valamivel kevesebb cikksorozat volt 

(73), de ezekből több cikk származik (471), s ezzel a lap még a Replikát is megelőzve az 

58. helyről a 15.-re került. Az itt vizsgált, legnagyobb tételszámú lapokra 1 245 

cikksorozat s azokban 5 210 cikk esett, mindkettő nagyjából fele a teljes mennyiségnek. 

Ez azt mutatja, hogy még sok további, kisebb tételszámmal szereplő lapban is vannak 

cikksorozatok. Ezekre a 2004-es és 2003-as év anyagát vizsgálva próbáltam példákat 

keresni, több újabb lap is volt köztük, amelyből még nem kerülhetett ki annyi rekord. 

A legjellegzetesebb példa itt a Médiafüzetek volt, amely csak egy tétellel szerepel az 

adatbázisban, az viszont egy 24 részből álló cikksorozat. 

Mindezek természetesen nem a statisztikai adatok miatt érdekesek. Az adatbázisban 

minden mező minden másikkal kombinálható. A Tart. folyóirat mező másokkal való 
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összekapcsolása azonban torzítja az eredményeket. Hiába tudja valaki, hogy egy szerző- 

nek az adott lapban jelent meg írása, ha az cikksorozat része volt, nem találja meg. 

A cikksorozat egyes tagjait sokkal finomabban tárgyszavazhatják, mint magát a cikk- 

sorozatot. Épp azért volt nagyon helyes a cikksorozatok tagjaiból külön rekordot képez- 

ni, mert más adatbázisokban, ahol egyben írják le ezeket, a végén ömlesztve adják a 

tárgyszavakat, s nem nagyon lehet megállapítani, melyik konkrétan melyik közleményre 

vonatkozik. Itt viszont a tárgyszavakat sem lehet a forrással összekapcsolva keresni, mert 

legfeljebb a cikksorozat rekordja jóval kevesebb tárgyszava alapján lehet találatokhoz 

jutni. Ugyanakkor a források megnevezése a cikksorozatok tagjainak rekordjaiban is 

megtalálható, csak kereshetővé kellene tenni, ennek talán nincs komoly akadálya. 

ÖSSZEGZÉS 

Az elemzés legvégén egy javítandó jelenség szerepelt, erről hosszabban írtam, mint a di- 

csérendő dolgokról. 

Pedig leginkább azt kell hangsúlyozni, hogy minden feltétel együtt van egy kiváló adat- 

bázishoz: gondosan kialakított és folyamatosan fejlesztett szakrendszer és tezaurusz, 

hosszú évek hagyományai, kitűnő keresőrendszer, hozzáértő, lelkes, gondos munkát vég- 

ző munkatársak, s ennek az eredménye egy olyan produktum, amelyet élvezet használ- 

ni. Sok helyen hiányzik valami az összetevők közül: alapos a feltárás, de a keresőrend- 

szer korlátozott vagy fordítva, a keresőrendszer nagyon jó, de a feltárás nem elég mély, 

s vannak még további variációk. Ebben az esetben az adatbázis építésének munkafelté- 

telei olyanok, amin javítani kellene, ha egy időben többen is vihetnének be rekordokat, 

akkor az biztos javítana az adatbázis frissességén. Ez azonban nem járhat együtt azzal, 

hogy feladják a mostani keresőrendszerüket. 

Ha az adatbázisokat is csillagokkal osztályoznák, mondjuk 5 csillagig, akkor ennek biz- 

tosan megadnám a maximumot, ilyen pedig nem sok lenne a nem kisszámú magyar adat- 

bázis között, így ez példa lehet sokak számára. 
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Péter Murányi

 

AN OUTSIDER'S NOTES ON THE SOCIOLOGICAL DATABASE

 

OF THE METROPOLITAN ERVIN SZABÓ LIBRARY

 

Altough the aim of this study is to introduce the latest version of the Sociological

 

Database of the Metropolitan Ervin Szabó Library (SzocioWeb) some

 

personal

 

moments must be mentioned first after which its antecedent is described as the latter

 

has defined mostly the present features of this database.

 

First it deals with the bibliography of Sociological Information issued between 1972

 

and 1989, among the main aspects the number of publications and the bibliographical

 

system can be found.

 

This is followed by a comparison

 

in which the four remarkable cycles (1984-1994,1980-

 

1998, 1977-2000/1, 1970-2000) of the database issued on CD-ROM and the SzocioWeb

 

which covers the years from 1970 to 2004 are compared first from the quantitative aspect

 

of the processed matériái. To analyze its content fully the author gives a summary of the

 

conclusion of his former studies in Hungárián databases and follows the ways of Péter

 

Jacsó's book (Szöveges CD-ROM és webes adatbázisok tartalmának elemzése). He

 

deals with the size of the database, its up-to-date information and the processed peri-

 

odicals in details whilst the others are summed up briefly.

 

Although the analysis confirmed by 6 tables and 1 figure finds some

 

small deficiencies

 

–

 

which have already been corrected –

 

on the whole the SzocioWeb is considered to be

 

one of the best Hungarian databases in view of the processed material

 

and availability.

 

 

 




