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a történéttudományok doktora

A köztársasági éa területi könyvtárak munkájában nagy szerepet 
játszik a tájbibliográfiao Jől látják a könyvtárosok^milyen nagy ás'eiu.^ 
iSűés a szülőföld ill. a szülőváros irodalma után, h hogy mennyire szük
séges a tájbibliográfiai anyag gyűjtése.

A helyi irányit 6, tervező, közigazgatási és gazdasági szervek 
állandóan igénybe veszik a köztársaság, a terület, a város éghajlatáról, 
talajáról, természeti kincseiről, a népgazdaság és a kultúra fejlődésé
ről szóló irodalmat8 Az ilyen természetű tájékoztatás a könyvtárak leg
fontosabb feladata.

Ugyancsak gyakran kérnek tájékoztatást a vidék történetéről, külö
nösen nevezetes, emlékezetes helyek vagy régészeti ill. művészeti emlé
kek tanulmányozásakor. Tudományos müvek szerzői - különösen disszertációk 
Írásakor <=, egyetemi hallgatók szakdolgozataik vagy diplomamunkájuk ké
szítése közben gyakran használnak tájismereti anyagot.

Nehéz volna túlbecsülni a tájismeret jelentőségét a szovjet emberek 
hazafiasságra és nemzeti büszkeségre való nevelésében. Tájismereti ada
tok lehetővé teszik, hogy részletesebben lehessen megvilágítani a kultú
ra éa a tudomány kimagasló képviselőinek, a forradalmi harcok résztvevői
nek tevékenységét, valamint a szovjet nép hőstetteit a Nagy Honvédő Hábo
rúban. A középiskola tanterve a tájismereti anyag széleskörű, felhasználá
sát Írja elő. A könyvtárak bibliográfiákkal és ajánló jegyzékekkel siet
hetnek a pedagógusok segítségére. * *

Még a forradalom előtt jelent meg számos kiváló munka, amely mind
máig forrásmüként szerepel. Közöttük mindenek előtt V. I. Mezsav három
kötetes "Szibériai bibliográfiáját* /Szibirszkaja bibliografija/ és a 
"Turkssztáni gyűjteményihez /Turkesztanszkij szkornik/ szerkesztett mu
tatóit, M. M. Mianszarov kaukázusi, N. K. Csupin és B. B. Szmüsljaev 
uráli, valamint A. I0 Markevics krimi bibliográfiáit kell megemlítenünk. 
Persze a legjobb forradalomelőtti kézikönyvekre is jellemző a'régészet w 
és a történelem tultengése, a leírások formalizmusa és az értékelés 
hiánya a bibliográfiai felsorolásban.

Még súlyosabb hibákat találunk a többi tájismereti munkában. Ilyen 
pedig szép számmal jelent meg a XIX.század végén és a XX 0század elején.
I müvek szerzői legnagyobb részt dilletáns bibliográfusok, különböző 
kormányzóság! levéltári bizottságok, egyháztörténeti társaságok, statisz-
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ti kai bizottságok és más félhivatalos intézmények tagjai?, e társaságok 
pedig kiváltképp a haladó demokratikus kultúra ellenfeleit (egyesítették 
Az ilyesfajta "bibliográfusok” kedvelt műfaja a cári méltóságok, egyhá
zi férfiak és helyi "elókélőségek" bibliográfiája volt* Az a néhány 
bibliográfia, ami a nemzetiségi vidékekről készült, összeállítójuk nagy 
hatalmi vagy burzsoá-nacionalista ideológiájáról tanúskodik..

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom nyomán bekövetkezett válto
zások, a cári Oroszország gyarmati vidékei helyén megalakított szövet
ségi és autonóm köztársaságok, a tömegek általános kulturális fellen
dülése hatalmas lökést adott a tájbibliográfia fejlődésének* Sok köz
társaság! és területi könyvtár számos más tudományos intézménnyel és 
intézettel karöltve tájbibliográfiai munkát végez*

A tájbibliográfiai munkát elősegítő és megkönnyítő feltételek 
egyike az állami nyilvántartó bibliográfiák /nemzeti bibliográfiák/ 
rendszeres megjelenése*

A forradalom utáni időszakban szép számmal Jelentek meg általános 
tájbibllográfiáko Említsük meg a bibliográfiát" /Bibliografija
Jakutii/, "Búrját-Mongólia bibliográfiáját I89O és 1936 között" /Bib
liograf i Ja Búr jat-Mongolii za I89O-I936 ggo/ és a "Távolkeleti határte
rület 1890 és 1931 közötti bibliográfiáját” /Bibliografija Balflnevosz= 
toesnogo kraja l8fO-193X gg*/*

Még figyelemreméltóbbak az eredmények az ágazati tájbibliográfia 
terén* Mindenekelőtt a világviszonylatban páratlan V* A* Obrucsev-féle 
többkötetes müvet "A szibériai földtani kutatások történetét" /Iszto- 
rija geologicseszkogo iszszledovanija Szibiri/ kell említenünk* Sorol
juk még fel E. A* Vozneszenszkaja és A* I* Rabinerszon "A középázsiai 
köztársaságok és Kazahsztán vízrajzi irodalmának bibliográfiája" 
/ükazatel* literaturü po gidrologii Szredneaziatszkih reszpublik i 
Kazahsztana/ c* müvet, ”A Szovjetunió vlzenergiatartalékai" c» kézi
könyv tizedik kötetéhez /Északkaukázus/ szerkesztett bibliográfiát 
/Szpravocsnik po vodnüm reszszurszam SzSzSzR /Szevernüj Kavkaz/,
N, V. Pavlov "Kazahsztán növényvilágának irodalmi forrásai" /Litera- 
turnüe isztocsniki po flóra i rasztitel*noszti Kazahsztana/, D* L0 
Margolina "’Tadzsikiaztán, növényvilága" /Flóra i rasztitel*noszt* 
Tadzsiklsztana/ és M* G* Mihajlova ”A szaratovi terület bibliográfiá
ja” /BibliografiJa Szárátovszkoj oblaszti/ Co munkákat*O

Sok tájbibliográfia készült társadalomtörténeti és gazdasági kér
désről. Különös figyelmet fordítottak a forradalmi mozgalom, a Nagy

v® ^  és a N*6y Honvédő Háború blbliográfiá-
NemJt!e^intetó',fefádatomnak8 hogy a tájbibliográfiai kiadványokat 

részletesen megbíráljam, - csak néhány megjegyzésre szorítkozom*
A szovjet tájbibliográfusok munkáit általában az a törekvés jel

lemzi, hogy maguk is jelentős segítséget nyújtsanak a szocialista 
fepités, a kommunista nevelés terén* A kiadványok túlnyomó többsége a 
bibliográfiai kultúra magas színvonaláról tanúskodik* Mégis meg kell 
Jegyeznünk, hogy a 20-as évek és kisebb mértékben a 30-as évek tájbib- 
liográfusai gyakran követnek el ideológiai hibákat* Néhány bibliográfia
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apolitikus,. Számos bibliográfia pedig est a káros tendenciát mutatja, 
ami a tudományos bibliográfiát szembeállítja az ajánlóval, Csak fokoza
tosan, abban a mértékben, amint a régi bibliográfusok a mncista-iantkista 
elméletet ejsnj áttJrotfe&q ea amist az ' ifjú nemzedék felnövekedett, alakult 
át a bibliográfiai munka és Így természetesen a tájbibliográfia is.
De még a legutóbbi évek egyes tájbibliográfiáiban az objektivizmus éa 
a formalizmus elemeire bukkanhatuak.

Az utóbbi évek tájbibliográfiái főként ajánló jellegűek, A„ N„ 
Buesenkov sikkének adatai szerint1/ 1940 és 1951 között több mint száz ajánló tájbibliográfia jelent meg. Túlnyomó részük kisterjedelmű, s 
csak egy témáról szól, A cél, amit meg akartak valósítani: az ipari és 
a mezőgazdasági újítók eredményeiiaek népszerűsítésé. Számos bibliográ
fiai jegyzék Jelent mag a vidék tudósairól és kulturális kiválóságai
ról Néhány olyan bibliográfia ia napvilágéit látott, amely az egyes 
köztársaságok, 111, helyiség lakóinak hősi harcát mutatja be a külföl
di bitorlók ellen a Nagy Honvédő Háborúban,

A szovjet bibliográfusok munkájukkal az olvasók legszélesebb kö
reit kívánják szolgálni, S bár teljes mértékben helyeseljük ezt a tö
rekvést, mégis meg kell állapítanunk, hogy ajánló jegyzékek összeállí
tása nem meríti ki a tájbibliográfia fogalmát, A szovjet bibliográfusok
tól távol áll, hogy szembeállítsák az ajánló bibliográfiát a többi vál
fajjal, A bibliográfia különféle formáinak együtt, egymással szoros kap
csolatban levő, egymást kiegészítő rendszert kell alkotniok.

Nyilvánvaló, hogy szükség van mind a* általános, mind pedig a rész
letkérdéseket tárgyaló tájbibliográfiák kiadására. Az sem vitás, hogy 
ajánló bibliográfiákat csak akkor állíthatunk helyesen össze, ha álta
lános jellegű, széleskörű irodalmat felölelő forrásokra támaszkodhatunk. 
Csakhogy az utóbbi években kevés ilyen munka jelent meg. Hogy erről meg
győződhessünk, elég végiglapoznunk a "Szovjet Bibliográfiák bibliográfiá
ját",

így tehát azt látjuk, hogy bár a sokoldalú tájbibliográfiai munka 
szükségessége nyilvánvaló, az m téren elért eredmények nem felelnek meg 
sem azoknak a lehetőségeknek, melyek számukra nyitva állanak, sem pedig 
az életadta követelményeknek. Sok tudományos intézmény és nagykőnyvtár 
tájbibliográfiai munkája igen sivár. Ebbe persze nem törődhetünk bele.

Azt is meg kell mondanunk, hogy az utóbbi időben egyáltalán nem 
Írtak könyvet vagy cikket a tájbibliográfia elméleti kérdéseiről. Alig 
említhetünk néhány rövid cikket a *Bibliotekar*m-ből illő a "Szovetszka- 
Ja Bibliografija9*-bél® ...

A tájbibliográfia elméletének és gyakorlatának egyetlen forrásmun
kája mindmáig N, Y0 Zdobnov 1931-ben második kiadásban megjelent *A tájbibliográfia alapjai* /Qsznovü kraevej bibliograf11/ ®o müve® 8s a 
úti a szovjet bibliográfia fejlődésének rég túlhaladott állapotát képvi
seli, Fellelhető benne mindaz a hiba, ami korának bibliográfiai elméle
tére jellemző volt, lényegében a könyv általános bibliográfiai kérdések -
^  Bacsenkov.AoNos Az ajánló tájbibliográfiao /R©komandatal*naJa biblio

graf i Ja kraeve&oseszkoj liter&turü,/ » Szovetszkaja Bibliograf!ja,
1952: 2/33/0S.Z0 2 1olap0 „
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kel «. a eimlsirás módszerével, a tizedes osztályozással «. foglalkozik, 
de a 'tájbibliográfia legfontosabb módszertani problémáit nem- érinti.,
Nem vitás, hogy ez a könyv már rég nem elégítené ki a szerzőt sem®

A tájbibliográfia elméleti és módszertani kérdéseinek kidolgozása, 
a tapasztalátok általánosítása igen időszerű kérdés® Eszel kapcsolatban 
néhány olyan meggondolást szeretnénk elmondani, ami Odessza és az 
odesszai terület bibliográfiájának készítése közben vetődött fel bennünk.

Mi a tájbibliográfia? Megfelelően megalkotott és kartoték- vagy 
bármely más formában megszerkesztett irodalomjegyzék, amely valamely 
terület /köztársaság, határterület, terület, járás, város, település/ 
földrajzi környezetéről, természeti kincseiről, társadaJmi-gazdaságí és. 
kulturális fejlődéséről szól, tekintet nélkül a benne felsorolt sajtó
termékek kiadási helyére®

A tájbibliográfia forgalmába beleértik néha azoknak a sajtótermé
keknek a jegyzékét is, amelyeket ©gy-egy vidéken adtak ki® Ily esetben 
helyesebb a "topobibliográfiaM vágy pontosabban a "helyi sajtőtermékek 
bibliográfiája'” elnevezés® Ez a bibliográfiai műfaj csak akkor tekinthe
tő tájbibliográfiának, ha a szóbanforgá városban kiadott sajtótermékek 
helyi kérdésekkel foglalkoznak, és általában helyi jelentőségük van® 
Csakhogy ez az egybeesés megszűnik abban a mértékben, amint a "vidék", a 
maga régi jelentés ében, eltűnik; a vidéki sajtótermékek egyre inkább 
tükrözik a társadalmi élet éa a, kultúra sokrétűségét és egyre kevésbé 
lokális, "vidéki® Jellegűek, vagyis egyre kevésbé tárgyai a tájbiblio- 
gráfiának® . -

Az utóbbi években az a törekvés nyilvánult meg, hogy a tájbiblio
gráfiához soroljanak olyan müveket is, amelyeknek ahhoz semmi közük® 
így például A® Buesenkov fentidézatt cikkében egy bibliográfiát, amely 
a fizlológua 1 ® M0 Szecsenov életével és munkásságával kapcsolatos, 
azért sorol a tájbibliográfiák közé, mert azt az uljanovszki könyvtár 
adta ki, és - Szeeseaov.Hljanoveskban született0 Ugyanez indokolja a 
kurszki könyvtárnak V® PetroV oro#z fizikusról szóló bibliográfiájának 
a tájbibliográfiák közé való sorolását, noha Pétrov munkássága semmifé
le kapcsolatban sem volt a kurszk.1 területtel® Hogy egy mü tájbiblió- 
gráfia-a vagy sem, azt nem a kiadás helye, hanem a tartalom dönti el®

A tájbibliográfia olyan irodalmat foglal magában, amely egy bizo
nyos területet minden oldalról vagy egy meghatározott szempontból meg
világító E terület határai felől nem lehet kétség, ha egy városról vagy 
más településről van az60 Más a helyzet azonban az egyes területek és 
járások irodalmának bibliográfiai feldolgozása terén® Közismert, hogy a 
jelenlegi területek és járások hát-ürai n«m azonosak a forradalom előtti 
kormányzóságok én kerületek határaival® Azt la figyelembe kell vennünk, 
hogy amikor egy közigazgatási területet természettudományi szempontból 
/éghajlat, növény- éa állatvilág, földtan stbo/ jellemzüak, a vidéket 
egy meghatározott földrajzi övezet keretében kell tárgyalnunk® Amikor 
pedig társadalmi-gazdasági szempontból vizsgáljuk, akker úgy keli anya
got gyűjtenünk., hogy figyelembe vesszük a vidék fejlődésének feltétele
it egy bizonyos történelmi korszakban®

Lássunk egy példát® Amikor az odesszai terület állat- és növény
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világáról gyűjtünk anyagot, a Fekete-tenger északi partvidékéről , tá
jáét egyúttal a Dél-Beaaaarábiáról szóló irodalmat is felhasználjuko 
Elba volna azonban nem külön fejezetbe foglalni a Besszarábiáról szóló 
irodalmat akkor , amikor az odesszai terület társadalmi-gazdasági fejlő
déséről és történeti múltjáról van azőo Besszar^ia történeti fejlődé
se - főként 1812 előtt, valamint 1918 és 1940 között lényegesen más 
utón haladt;, mint az odesszai t&rületéo A Szovjetunió Legfelsőbb Taaá- 
esa Elnökségének 1954, február 15*éaekeit rendelet® szüntette meg az 
izmaili területet és kapcsolta az odesszai területhez., Nyilvánvaló te
hát, hogy az odesszai területről szőlő bibliográfiában vagy kartotékban 
a társadalmi-gazdasági és történeti fejezetekben a DéX-Besszarábiáról 
és a volt izmaili területről szőlő irodalmat külön, önálló alcsoportba 
kell foglalnunk,, Ha fenti esetben a bibliográfus csak a mai közigazga
tási határokból indulna ki, akkor egyazon fejezetben szerepelne a Szov-v 
jet Ukrajna odesszai területének szocialista mezőgazdaságáról és 
Besszarábia feudálkapitallsta gazdaságáról szőlő irodalom, hiszen ez az 
utóbbi terület 1940-ig a bojár-kapitalista Románia uralma alatt sinylő- 
dÖttooo

Számos nehézség merül fel az irodalom teljességének kérdése terén 
iso Azoknak a bibliográfiai témakartotékokaak, amelyek az ajánló bib
liográfiák forrásai gyanánt és tájékoztató apparátusként szerepelnek, 
tartalmazniok kell a teljes monografikus irodalmat, valamint minden fo
lyóiratcikket Í3o

Ami az újságcikkeket illeti, véleményünk szerint meg kell válogat
nunk a címleírásra kerülő cikkeketo Rendesen a tájékoztató és krőnika- 
jellegü cikkeket kell kiválogatnia A helyi újságokból esak a különösen 
fontos történeti tárgyú vagy általánosító Jellegű cikkeket kell kiemel
ni, valamint azokat a cikkeket, amelyek más újságokban nem jelennek meg. 
/Plo a helyi statisztikai hivatal közleményeit„/

A helyi újságok cikkeinek válogatás nélküli feldolgozása, amit né
hány területi könyvtár végez, számos ok miatt nem célszerű. Ha a bib
liográfus minden újságcikket feldolgoz, akkor annak a kutatónak, aki 
egy vidék történetét tanulmányozza, minden egyes újságszám tartalmával 
meg kellene ismerkednie,,/ Vagyis egyre megys akár a katalógust, akár 
magát az újságot lapozza átt,/ így aligha könnyíti meg a bibliográfus a 
kutató munkáját., Aztán figyelembe-kell venni az újságcikkek feldolgozá
sának rendkívüli munkaigényét a Ráadásul az újságcikkek cédulái elteme
téssel fenyegetnék a katalógus többi céduláját,

Mégis különös gondossággal kell %Xjegyeznünk azokat a cikkeket, 
amelyek a központi sajtóorgánumokban,kiváltképp a Pravda-ban és az 
Izveszti ja-ban jelennek meg a /SZÓbanforgő vidékről., Néha még a legkisebb 
krónika jellegű közléseket is fel kell jegyeznünk, így például Odessza 
történetének bibliográfiájában gondosan figyelembe kell vennünk mindent, 
ami a lenini Iszkra-b&n, a forradalom előtti Pravda-ban és Gercen Kolo- 
kol-jában megjelentő Az a megjegyzés, ami 0. Pravda-ban 19X2 áprilisában 
hirt ad arról, hogy az odesszai munkásoknak, ezeknek az Öntudatos marx
istáknak ̂ csoportja 5 rubel 25 kopejkát küldött a Pravda vastartalékának 
szaporítására, igen értékes az odesszai terület történetírója számára.
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Az utóbbi években nagy érdeklődésre keadenek számot tartani a 
disszertációko Szamos disszertáció helyi kérdéseket dolgoz fel, és 
először közöl a tudományos nyilvánosság számára uj történeti ill. 
természet tudomány os anyagot,, A disszertációk túlnyomó jréözét, amelyek
nek tájismereti Jelentőségük van, kézzel vagy géppel irt formában a 
helyi tudományos intézetek és főiskolák őrzik. Célszerűnek tartjuk 
ilyen disszertációk felvételét a tájbibliográfiai kézikönyvekbe.

Felmerül még egy kérdés? csak szokat a müveket vegyük-e fel &. 
tóJbibliográfiába, amelyek az adott könyvtár állományában találhatók, 
vagy azokat a könyveket és cikkeket is, amelyek ott nem találhatók. 
Véleményünk szerint a kartoték szerkezete azonos a bibliográfiai 
kézikönyvével, vagyis fel kell venni bele azt az írész irodalmat,ami 
az olvasók gyakorlati vagy tudományos kutatási igényeit kielégítheti.
Ne felejtsük el, hogy manapság, amikor a könyvtárközi kölcsönzés azé- 
les körben elterjedt, a helyi könyvtár egy bizonyos időre kölcsönkap
hatja a szükségen könyvet az ország más könyv táraiból. Ezenfelül a 
katalógus t Ijes volta megkönnyíti a hiányok feltárását, és a szüksé
ges tdjismereti irodalom beszerzését.

Térjünk rá az osztályozás rendszerére. El szaretnők mondani azo
kat a tapasztalatainkat, amelyeket ez "Odessza története" e0 kartoték
szerkesztve® közben gyűjtöttünk.

A k;.ltot-'k első Átvezető/ részét azok a szakok alkotják, amelyek 
e helység, természeti, földrajzi Jellemzésével foglalkoznak. Az anyag 
beosztás.kor ezt ez osztályozási felölsztust használtuk, mit a könyv
tár v**et* dolgozói készítettek. Minden, szakben kettéválasztottuk az 
anyagot forradalom utáni ős forradalom előtti iroá; lomr . .ebben a kar
totékban l.'. h !ny szakcsoportban az anyagot fordított időrendi sorba 
osztottuk; a figyelem az uj müvekre irányul, mert ezek. rendesen maguk
ba olvasztják a korábbi publikációk adétait.

Dokkal bonyolultabb kérdések merülnek fel a társadalmi, gazdasá
gi ill. történeti szakok szerkesztésénél. Tervezetünkben ez a rész 
két teljesen önálló csoportra bomlik! az egyik csoportban azok a mun
kák Kapnék helyet, amelyek a szóbanforgó település történetét a Nagy 
Októberi Dzocialista Forradalomig tárgyalják, a másikban pedig az utá
na követkéz* korszakot tárgyaló müvek. Véleményünk szerint helytelen 
lenne tárgykörök szerint alkotni csoportokat /pl. "Odessza ipara", "Me
zőgazdaság" , " k.'észa'gügy", stb./, n ezeken belül bontani időszakok sze
rint v.t tnyogoto Ea tematikus ©“©portokat képezünk, ekkor e mezőgazda- 
aágrfi **őló irodaiméit elválasztjuk az agrárr*pdf-.?err?fc 4s a kor általános 
történeti fejlődésének irodalmától, aak akkor alkothatunk helyes fogal
mat magunknak, ha tolj~«sógében tekintjük át a kórósat a szociális való
ság reális ki per ólataInak és kölcsönös egymást-foltét elesésének ismere
téi- en .

A t ;j'-ibliográfxák társadalmi-gazdasági és történeti fejezeteinek 
alapja szerintünk a történeti «lv kell, hogy legyen, az anyagot olyan 
sorrendben, csoportokban kell elhelyeznünk, amely megfelel a azóbsnfor- 
gÓ vidék vagy város történeti korszakainak. Az egyes időrendi csoportok
ban azután első helyen áll az általános történeti fejlődést jellemző iro-

/ . 1
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dalos /a marxizmus-leninlzmas klasszikusainak megállapításai , állami 
és pártdokumentuaok, történeti müvek atb,/, Néha olyas aleepportokra 
▼aa szükség, amelyek egy bizonyos korszak egyes fázisait jellemeiké 
Néha külön szakba kell foglalni a történeti múlt egyes kérdéseit.Ezután 
a korszak - áa nem a fázis - határain belül sorakoznak az egyes ágazati * 
szakok /pl, "Ipar,** Kereskedelem1* , "Műveltség", stb®/»

A munka során elég gyakran felmerül az egyes szákok további rész
letezésének szükségessége is, Például a "Könyvtárak és múzeumok" csopor
ton belül külön ki lehet emelni az egyes könyvtárakat és múzeumokat»

Néhány kiadványfajta sajátosságánál fogva külön szakba kívánkozik. 
Ilyenek elsősorban a "Kalauzok és kézikönyvek", "térképek és tervrajzok",
•A helyi irodalom jegyzéke*, "Bibliográfia"« Ezeket a ©soportokat néha 
az időrendi fejezetekbe, néha pedig a bevezető részbe célszerű beosztani.

Az odesszai Állami Tudományos Könyvtár fennállásának 125 éve alatt 
összegyűjtötta a táj teljes irodalmát, A forradalom előtt megjelent táj
ismereti kérdésekkel foglalkozó irodalom túlnyomó részét csak kritikus 
szemmel lehet olvasni0 S bár a kartotéknak meg kell őriznie sajátos ren
deltetésű tájékoztató eszköz jellegét, szerkesztésékor minden esetre el 
kell kerülnünk az objektívizmust és a formalizmust.

Az irodalom bibliográfiai jellemzése ne szorítkozzék kizárólag a 
lajstromozó leírásra. Rövid annotációban kell politikailag értékelni az 
Írót, Megvilágítani a mü osztály- éa Ideológiai irányzatát, és meg kell 
mutatni, milyen határok között hasznos a munka.

Arra kell törekednünk, hogy azok a szakok, amelyeknek történeti je
lentőségük és politikai aktualitásuk van /például a munkásosztály hely
zete, a Kommunista Párt helyi szervezetének tevékenysége, a haladó de
mokratikus kultúra fejlődése/, teljesek és részletesen kidolgozottak 
legyenek.

Éppígy számon kell tartani az irányadó pártdokumentumoknak, a szov
jet kormányhatározatoknak, a marxizmus-leninizmus klasszikusainak, a 
szovjet állam és a kommunista párt vezetőinek a szőbanforgő helységgel" 
kapcsolatos megállapításait,

Számos szakban tükröződnie kell annak a lenini tanításnak, amely 
arról’szél, hogy a kizsákmányoló társadalmak nemzeti kultúráján belül 
két kultúra áll fenn. Ilyen szakok pl, az időszaki sajtó, a népművelés, 
az irodalom és művészet csoportjai.

Nyilvánvaló, hogy ezek az eljárások nem merítik ki azokat a módsze
reket, amelyek segítségével a táj,bibliográfus munkáját eszmeileg irány- - 
zatossá tehetio Munkája folyamán még más módot is fog találni, Baogy kar
totékjait és katalógusait tökéletesebbé tegyeo

* Ssovetazkaja Bibliografija, 2>6.vüp„ 1954* 1GQ-I09.1ap.


