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DOKUMENTUMTÍPUSOK 

 Dokumentum: ismereteket rögzítő 

információhordozó.  

A rögzítés módja sokféle lehet: 

 Nyomtatott – nem nyomtatott 

 Digitálisan – analóg módon rögzített 

 Kézírásos rögzítés 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=73c8a25f-6e86-4783-8d36-6dc5151b375e&cid=08780730-927b-4d84-bc1d-ad738ab46e6a
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=73c8a25f-6e86-4783-8d36-6dc5151b375e&cid=08780730-927b-4d84-bc1d-ad738ab46e6a


KÖNYV 

 A könyvtárak meghatározó dokumentumtípusa a 

könyv, ami az írásos dokumentumok nyomtatott 

csoportjába tartozik. 

 

 

 A könyv írásjelekkel rögzíti azokat a szellemi 

alkotásokat, amelyeket szeretnénk megőrizni és 

terjeszteni. 



 A hagyományos könyv két részből áll: könyvtest, 
könyvtábla. A könyvtestet az összehajtogatott 
ívekből fűzéssel vagy ragasztással készítik. Az a rész, 
ahol a nyomtatott íveket (ív = 16 oldal) egymáshoz 
rögzítik, a könyv gerince. A könyvtest felső részét 
fejnek, alsó részét lábnak, a könyvtábla első oldalát 
arcnak, vele szemben lévőt hátnak hívják. A 
könyvtábla (borító) első és hátsó részét arclemeznek, 
ill. hátlemeznek hívják. A könyvtábla arclemeze és 
gerince tartalmazza a szerző nevét, a mű címét, 
alcímét és esetleg a kiadót. 

 

 Könyvkötési módok 

 
 Puhakötés – kartonfedélbe kötött könyv (tankönyvek, 

zsebkönyvek) 

 Félkeménykötés (szakkönyvek, tankönyvek) 

 Keménykötés – papír, vászon, bőr anyagú kötés (tartós 
használatra tervezett könyvek) 



CÍMNEGYEDÍV – A KÖNYV ELSŐ NÉGY OLDALA 

 

 Szennycímoldal – védőfunkció, tartalmazhatja 

a szerzőt és a címet 

 Üres oldal 

 Főcímlap – Kiemelt címsorokban a szerző neve 

és a mű címe, elkülönülve a kiadó, kiadási hely, 

évszám. Előnyös, ha a főcím aranymetszésen áll. 

 Információs oldal – fordítók, lektorok, 

illusztrációkészítők; alul a kiadási adatok 

(kolofon), a nyomda adatai (impresszum); 

copyright. 



CÍMNEGYEDÍV 









 A könyv járulékos részei: előszó, utószó, 

irodalomjegyzék, név- és tárgymutató, 

tartalomjegyzék, mellékletek. 

 

 

 Könyvek azonosítására az ISBN azonosító 

rendszert használjuk; ezt a címnegyedíven 

találjuk. 



KÖNYVEK TARTALMI FELOSZTÁSA 

 Ismeretközlő 

 Szakkönyvek 

 Ismeretterjesztő 

 Irodalmi művek 

 Szépirodalmi könyvek 

 Szórakoztató könyvek 

 Segédkönyvek, kézikönyvek 

 Lexikon - betűrend 

 Enciklopédia - tematikus 

 Szótár – egynyelvű (pl.: helyesírási), többnyelvű 

 Atlasz 

 Bibliográfia – egy témakörben kiadott dokumentumok 
jegyzéke 

 Biográfiák 

 Adattárak – egy témakör adatait rögzíti, pl.: Felv. táj. 



IDŐSZAKI NYOMTATOTT KIADVÁNYOK 

 Napi-és hetilapok 

 Havonta megjelenő folyóiratok 

 Évkönyvek 

 

 Repertóriumok 

 

 Az ezekben rögzített információ aktualitása 

viszonylag gyorsan elveszik; nem igénylik a 

hosszabb távú, könyvekben való megőrzést. 

 

 Azonosításukra az ISSN számot használják. 



NEM NYOMTATOTT DOKUMENTUMOK 

 Használatukhoz valamilyen segédeszköz 

szükséges, amit a gyűjtőhely, könyvtár biztosít. 

 Problémát jelent a már elavult adathordozón 

lévő információhoz való hozzáférés 

biztosítása, pl.: bakelit lemez, régi 

mágneslemez; sokéves CD, mikrofilm. 

 CD, DVD, BD, MP3, digitális képek; digitális 

filmrögzítés. 

 Megtekintésükhöz egy külön könyvtári részleg 

van kialakítva. 

 Internetes dokumentumok. 



ISBN 

 Az ISBN (International Standard Book Number) 

13 jegyű (a 2007. január 1. előtt kiadott 

könyveknél 10 jegyű) nemzetközileg egyedi 

azonosítószám, a könyvek és egyéb 

monografikus jellegű művek nyilvántartására 

szolgáló nemzetközi szabványos számrendszerhez 

tartozó kód. 

 





 Az ISBN ötletét W. H. Smith vetette fel először 1965-ben, 
amikor könyvkereskedését egy számítógépekkel felszerelt 
raktárépületbe költöztette. 1966-ban készítették elő a 
Standard Book Numbering (SBN) elnevezésű rendszert, 
mely így 1967-ben bevezetésre kerülhetett az Egyesült 
Királyságban. 

 Az ISO tárgyalásokat kezdett az SBN kiterjesztéséről és 
1969 során megszületett a döntés az ISBN nemzetközi 
bevezetéséről 1970-ben. Az ISBN lett az ISO 2108 
szabvány. 

 Ezt a rendszert használta 2007. január 1-jéig közel 150 
ország, amikor az ISBN számjegyeinek számát 10-ről 13-ra 
emelték. 

 Magyarország 1974 óta tagja az ISBN-rendszernek, 
országkódja 963. 

 Az azonosítót az Országos Széchényi Könyvtárban 
működő Magyar ISBN Iroda osztja ki. 



A KÖVETKEZŐ KIADVÁNYOK KAPHATNAK 

ISBN-T: 

 Nyomtatott könyvek, brosúrák; 

 Braille kiadványok; 

 Térképek; 

 Oktatási célú video- és diafilmek, szoftverek; 

 Kazettán, CD-n vagy DVD-n kiadott 

hangoskönyvek; 

 Elektronikus kiadványok, akár fizikai hordozón, 

akár online hozzáféréssel; 

 Multimédiás kiadványok, amennyiben a tartalom 

túlnyomó része szövegalapú. 



 Az ISBN első számcsoportja a 

GS1 előtag: 978 vagy 979;  

 a második számcsoport a könyv 

származási országára vagy 

nyelvére utal,  

 a harmadik a könyvkiadót 

jelöli,  

 a negyedik a könyv 

azonosítására,  

 az ötödik (ez csak egy 

számjegyből áll) az egész 

számsor matematikai 

ellenőrzésre szolgál; 

érvényesség ellenőrzése.  



 A különböző részek különböző hosszúságúak 

lehetnek, kötőjellel elválasztva. A jelenleg 

érvényes ISBN Útmutató szerint „az ISBN öt 

számcsoportból áll, melyek közül az elsőnek és az 

utolsónak a hosszúsága kötött, a középső háromé 

változó. A számcsoportokat kötőjel vagy szóköz 

választja el egymástól.” 



 A második számcsoport 0 vagy 1 az angol anyanyelvű 
országokban, 2 a francia, 3 a német, 4 a japán, 5 az 
orosz anyanyelvű országokban stb. Az ország mező 5 
karakter hosszú lehet; a 99936-s Bhután számára van 
fenntartva. 

 A kiadó azonosítóját a helyi ISBN ügynökség állapítja 
meg. A termékszámot vagy maga a kiadó, vagy szintén 
az ügynökség adja ki. (Magyarországon jelenleg ez 
utóbbi a gyakoribb.) 

 A kiadók kiadói azonosítókat (más néven 
kérelmezőelemeket) kapnak. Minél rövidebb a 
kérelmezőelem, annál több karakter marad a 
kiadványok azonosítására. Így megeshet, hogy egy 
kisebb kiadó például 5 karakteres kérelmezőelemet 
kap, de csak 1 karakteres termékazonosítót. Ha egy 
kérelmezőelem betelik, újat lehet igényelni. Ebből 
következően több különböző szám jelölheti ugyanazt a 
kiadót. 







ISMN 

 Az ISMN (International Standard Music Number 

= Nemzetközi Szabványos Kottaazonosító) 

numerikus kód, mely bármilyen formában 

megjelenő kották azonosítására szolgál. 

Alkalmazását az ISO 10957 nemzetközi szabvány 

írja elő.  

 Az  ISMN számok hazai alkalmazásának 

részleteiről az ISMN Útmutatóban lehet 

informálódni. 



VONALKÓD ELKÉSZÍTÉSE ISBN ÉS 

ISMN ALAPJÁN 

 Az ISBN és az ISMN alapján el lehet készíteni a 

forgalmazáshoz szükséges EAN-13 vonalkódot; a 

számsor azonos a vonalkódábra alatti 

számsorral.  

 Az Interneten számos erre alkalmas szoftvert 

lehet találni pl. a http://vonalkod.lap.hu oldalon. 





ISSN 

 Az ISSN (International Standard Serial Number) 

az időszaki kiadványok nemzetközi azonosítója. 

Az időszaki kiadványok (periodikumok) lehetnek 

folyóiratok vagy sorozatok. (Sorozatnak minősül 

az időszaki kiadvány akkor, ha mindig önálló, 

monografikus művek jelennek meg az egyes 

részegységekben, és e műveket különböző szerzők 

írják.) 



 Az ISSN nyolc számjegyből álló numerikus kód, 

melynek elemei - a könyveket azonosító ISBN-től 

eltérően - semmiféle jelentést nem hordoznak, csupán 

azonosító funkciót töltenek be. A nyolcadik számjegy 

ellenőrző számjegy, mely az előző hétből számítható ki, 

és 0-tól 10-ig terjedhet. A 10-es számjegyet római szám 

helyettesíti, azaz: X. 

 Az ISSN feltüntetése két, egyenként négy számjegyet 

tartalmazó adatcsoportban történik, melyeket kötőjel 

kapcsol össze, és az ISSN betűkód előz meg. 

Például: 

 ISSN 0251-1479 

 ISSN 1050-124X 





 ISBN útmutató: 

http://www.oszk.hu/sites/default/files/ISBN_utmu

tato.pdf 

 ISMN útmutató: 

http://www.oszk.hu/sites/default/files/ISMN_utm

utato.pdf 

 ISSN útmutató: 

http://www.oszk.hu/sites/default/files/issn%20_ut

mutato.pdf 
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