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Az eddigi hét formátumot (BK, CR, CF, MP, MU, VM, MX) osztottuk tovább, vagyis 

bővítettük, így 30 formátumunk lett, melyekhez egyedi LDR és 008 pozíció értékek tartoznak. 

A létrejött értékkombináció alapján a rendszer automatikusan létrehoz egy ún. virtuális mezőt 

(TYP) – a feldolgozók számára láthatatlan –, amely tartalmazza a vonatkozó formátum kódját 

és megnevezését. 

A meglévő rekordjainkat a báziskódok alapján tudjuk átkonvertálni az új formátumokra, majd 

automatikusan javítjuk az LDR, 008 mezőkben az érintett pozíciókat. Az eddig könyvként BK 

formátumon kezelt, az új rendszer szerint nem oda illő rekordjainkat az adott típus speciális 

mezői alapján tudjuk beazonosítani és megfelelően áthelyezni. 

Ez az útmutató a dokumentumtipológia tekintetében kiegészítése 

az MTA KIK Katalogizálási szabályzatnak.  
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Naszádos Edit (szakinformatika), Gyuricza Andrea (feldolgozás), Haász Antal 
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Dokumentum tipológia FMT LDR-06 LDR-07 LDR-18 008 008 mező TYP TYP neve (30 hosszú) Jelenlegi BASok

Könyv BK a nyelvi anyag m monográfia c BK Könyv/Book 11, 22, 9x, RBK, INC

Elektronikus könyv a nyelvi anyag m monográfia c 23_s - Electronic 245 $h EB eKönyv/eBook

Analitika, részdokumentum (tanulmány, 

könyvfejezet, különlenyomat) a nyelvi anyag a monografikus részdok. c 773 RD Részdokumentum

Elektronikus analitika a nyelvi anyag a monografikus részdok. c 23_s - Electronic 245 $h, 773ER eRészdokumentum

Periodikus analitika (cikk) a nyelvi anyag b periodikus jellegű részdok. c 773 CK Cikk

Elektronikus cikk a nyelvi anyag b periodikus jellegű részdok. c 23_s - Electronic 245 $h EC eCikk

Kézirat t kéziratos nyelvi anyag m monográfia u KZ Kézirat MSS

Elektronikus kézirat t kéziratos nyelvi anyag m monográfia u 23_s - Electronic 245 $h EK eKézirat

Aprónyomtatvány (gyászjelentés) t kéziratos nyelvi anyag d részegység (Subunit) u 24_2 - Offprints AP Aprónyomtatvány

Régi Akadémiai Levéltár anyaga t kéziratos nyelvi anyag d részegység (Subunit) u AL Levéltári anyag RAL

Levelezés t kéziratos nyelvi anyag m monográfia u 33_i - Letters LV Levelezés GIL, LGYL

Disszertáció t kéziratos nyelvi anyag m monográfia u 24_m - Theses DS Disszertáció DIS

Bibliográfia a nyelvi anyag c gyűjtemény c BB Bibliográfia BIBL

Folyóirat, hírlap CR a nyelvi anyag s időszaki c 21_p/n CR Folyóirat FIR, 96, NC

Elektronikus folyóirat a nyelvi anyag s időszaki c 21_p/n 23_s - Electronic 245 $h EF eFolyóirat

Sorozat a nyelvi anyag s időszaki c 21_m - Monographic series SR Sorozat 77, 66

Elektronikus sorozat a nyelvi anyag s időszaki c 21_m - Monographic series 23_s - Electronic 245 $h ES eSorozat
Weboldal/periodikus CD a nyelvi anyag s időszaki c 21_d/w 23_o 245 $h EP ePeriodikus

CD-ROM, DVD-ROM CF m számítógép fájl m monográfia u 23_q - Direct electronic CF CD, DVD

Adatbázis m számítógép fájl m monográfia u 23_o/q 26_a/d/e/i/j/m AB Adatbázis
Weboldal  m számítógép fájl i integrálódó forrás u 23_o - Online WO Weboldal

Nem zenei hangzó anyag (hangoskönyv) i nem zenei hangzó anyag 245 $h

Zenei hangzó anyag (mp3 is) j zenei hangzó anyag

Zenei anyag (kotta) c lejegyzett zenemű 

Kéziratos zenemű d kéziratos zenemű 
Elektronikus zenemű c lejegyzett zenemű 245 $h

Kartográfia/térkép MP e kartográfiai anyag m monográfia u MP Térkép

Elektronikus térkép e kartográfiai anyag m monográfia u 29_s - Electronic 245 $h ET eTérkép
Kéziratos térkép f kéziratos kartográfiai anyag m monográfia u KT Kéziratos térkép

Mikrofilm katalógus VM g audiovizuális anyag (kivetíthető médium) m monográfia u 29_a - Microfilm/b - Microfiche 245 $h VM Mikrofilm MFI, SOR

Tárgy, érme, sétabot, ereklye r három-dimenziós alkotások vagy 

természeti tárgyak

m monográfia u 33_z 245 $h OB Tárgy ERM

Digitalizált tárgy, fotó, kép, mikrofilm k két-dimenziós nem kivetíthető grafika m monográfia u 29_s - Electronic 33_c/z 245 $h DO Digitalizált objektum

Videó (film is) g audiovizuális anyag (kivetíthető médium) m monográfia u 33_v - Videorecording 245 $h AV Audiovizuális

Vegyes anyag MX p vegyes anyag c gyűjtemény u MX Vegyes anyag

MU Zenei/Hangzó anyagMU m monográfia 23_^ - blank /s - Electronicu


