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A BIBLIOGRÁFIAI ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLAT FEJLŐDÉSE AZ UTOLSÓ
•TI2 ÉVBEN

Az Unesco -  akárcsak 1939 e lőtt az Institut International de 
ccopération in te llectu e lle  /Szellemi Együttműködés Nemzetközi Intéze
t i /  - a bib liográ fia  fontosságát alapítása óta elism eri. A bibliográ
fia  problémái szükségképpen az Unesco-ra tartoznak. Az 1943-ben kelt 
Alapokmány leszögezi, hogy az Unesco támogatja "a szellemi tevékeny- 
aég minden ágazatában a nemzetek közötti együttműködést és a közlemé
nyeknek... és egyéb tájékoztató adatoknak nemzetközi cseré jé t" , s "a 
nemzetközi együttműködés bevált módszerei á lta l megkönnyíti, hogy az 
összes népek hozaijussanak egymás kiadványához” . '

A bib liográfia  -  a tudományos kutatás segédeszköze
Az "összes népek kiadványai” a bibliográfiák utján válnak ismert

té . Sz az oka annak, hogy a bibliográfiák jelentősége egyre növekszik. 
Felhasználásuk ma már nem csupán a müveit emberek és a tudósok kis kö
rére szorítkozik. Minden emberi tevékenységnek szüksége van megbízható 
dokumentációra. A dokumentációt többé nem nélkülözhetik a laboratóriu
mok, az üzemek, a nagy vállalatok , a napilapok szerkesztőségei. Az á l
landó fejlődésben levő technikának arra az irodalomra van szüksége, a- 
mely saját szakterületén eddig nyomtatásban megjelent*, az ilyenirányú 
szükségleteket tehát gyorsan, szinte azonnal ki kell e légíten i. A bib
liográ fia  valamennyi tudományág segédeszköze, sőt, olykor már szints 
segédtudománynak tekinthető. A b ib liográ fia  Mlle L. N, Maidba.egyik 
szerenoaéa megfogalmazása szerint "olyan kutató- 6a tájékoztató esz
köz', amely képes -  valahányszer csak szükségesnek mutatkozik -  az em
beri elme minden termékét fe lid ézn i, akár a legtávolabbi múlt, akár a 
legközelebbi jelen köréből." A "felidézésnek és terjesztésnek ez a két
ségbevonhatatlan ereje" tesz i olyan értékessé.

Sehol sincs a koordinálásra oly nagy szükség, mint a b ib liográ fia  
területén. A nyomtatásban közzétett anyag terjedelme olyan nagy és 
olyan sokféle, hogy lehetetlen lenne eligazodni benne olyan munkaesz
közök nélkül, mint amilyen a b ib liográ fia , -  az általános és szakbib
liog rá fia . A bibliográfiák olyan nagyszámnak és sokfélék, hogy rend
szeresen k e ll velük foglalkozn i, ha haszonnal akarjuk őket alkalmaz
ni.

^  1948.évi XL.törvénycikk 2 .§ .2 .c.pontja,/M egjelent az "1948,év ha
tályos jogszabályai" c . gyűjtemény 83«lap já n ./
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Természetesen mindig voltak bibliográfusok, ille tv e  olyan tudósok, 
akik vagy saját használatukra, vagy más tudósok cé lja ira  a nyelv, a meg
jelenés fö ldra jz i helye, a tárgy, a történet vagy valamilyen más szem
pont szerint jegyzéket á llítottak  össze a kiadványokról. Ahogy Th. 
Bssterman Débuts de la blbliographie méthodique /A rendszeres bibliográ
fia  kezdetei/^ / című munkájában megállapítja, bibliográfiák már a kéz
iratok korában is  voltak, de csak a könyvnyomtatás feltalálásával kezd
tek az első rövid összeállításokból fokról-fokra kialakulni, hogy mind 
szükségesebbé és szükségesebbé, késóbb pedig egyenesen nélkülözhetet
lenné váljanak. Th. Besteraán World bibllography of blbllographles /A 
bibliográfiák v ilógb lb liográ fiá ja / cimü müvének 1954-Í95é-ban megje* 
lent J.kiadása több, mint 80.000 szoros értelemben vett b ibliográfiát 
Bőről fe l .  Az a tény, hogy a bibliográfiák száma négy évszázad óta egy
re rohamosabban szaporodik, magában véve nem biztató jelenség} sót, ez
zel kapcsolatban éppen ellenkezően szomorú következtetéseket kellene 
levonnunk. Ezt juttatta néhány évvel ezelőtt kifejezésre két francia 
bibliográfus, néhai Pierre Cáron és Marc waryc az Encyclopédie francaloe 
XVIII. ,  "La C lvillsatlon  écrlte" /Az Írott c iv i l iz á c ió /  c . kötetében:
"A b ib liográ fia , akárcsak az irodalom, ma már végtelen, mint az óceán. 
Nagyon helyénvaló lenne ezen a területen a malthusianiemust alkalmazni, 
s elvenni a kedvét a. olyan egyéneknek a bibliográfiák gyártásától, 
akik mások Írásműveinek gépies regisztrálásában szerzik meg azt a szel
lemi kielégülés" i amihez eredeti kutatás alapján sohasem juthatnánk e l ."

A b ib liográ fia i tevékenységnek ez a roppant nagy mérete, amely 
még azokat is  megfélemlíti, akik pedig egyébként otthonosan mozognak 
ezen a területen, részben azzal magyarázható, hogy a bibliográfia 
anyagaként a könyvön kívül cikkek és mindenfajta egyéb irástermékek 
le szerepelnek. Különösen nagy helyet foglalnak el a folyóiratokban meg
jelent cikkek. Ha meggondoljuk, hogy a World ü s t  of so ien tlflo  perlo- 
dlcals /rudcmáoyos Folyóiratok Világjegyzéke/ 1952,-1.kiadása több," 
mint 50.000 elmet sorol f e l ,  akkor el tudjuk képzelni, hány cikk fe l 
dolgozására kerülhetett sor, akár puszta "megemlítés" cé ljából, akár 
többé-kevésbé részletes, annotált ismertetés v é g e tt ,.-  nem számítva 
azokat a sokszorosított kiadványokat, amelyekről a későbbiek során 
lesz majd szó, s amelyek közül egyesek levéltári dokumentumoknak te 
kinthetők.

Nincs módunk rá, hogy ehelyütt a szellemi termékeknek mindazon 
különböző fa jtá já t felsoroljuk , amelynek számbavétele szükségesnek 
mutatkozik. Van már nemzetközi kartográfiai b ib liográ fia , és vannak 
különféle ikonográfiái bibliográfiák is . Számítani lehet a különféle 
képek, -  mind á lló , mind pedig mozgóképek -  továbbá hanglemezek és min
denfajta egyéb hang-dokumentumok jegyzékbevételének fellendülésére is .
A bibliográfia jövőjének távlatai valóban mérhetetlenek. Ez is magya
rázatául szolgálhat annak, miért kell készítésében olyan pontosan le 
rögzített rend és határozott módszer szerint e ljá rn i, -  mint amilyen 
read és módszer megállapítása az Uneaco egyik feladatát képezte.

Th, Besterman. Débuts de la bibliographie méthodique. Paris, La 
Palme, 1950. 99 lap.



Nemzetközi B ibliográfia i Tanácsadó Bizottság. /Le comité consa ltatif 
International de b ib liographie./V lnternatiönal AdYisory Coasaittee 
on Bibliography./

Az Une8co tevékenységének minden mozzanatát nem á l l  módunkban 
fe lsoro ln i a b ib liográ fia  ezen területén. Ha teljességre törekednénk, 
hivatkoznunk kellőn® mindazokra a közgyűlésekre, amelyek 1546 óta 
egymást követték és különös nyomatékkai azt a határozatot kellene k i
emelnünk, amelyet 1950-ban a Firenze-i értekezleten hoztak. Ugyanígy 
fe l  kellene sorolnunk mindazt a számtalan határozatot is ,  amelyet a 
Kulturális Tevékenységek Főosztályának Könyvtári Osztálya hozott.Er
re az osztályra nehezedett ugyanis az ilyen jellegű  problémák megol
dásának feladata s az Uneseo székhelyén egymást követő szakbizottsá
gok munkájának előkészítése; az igy hozott határozatok, mivel alapos 
vizsgálódások adataira támaszkodva jöttek lé tre , maradandó értékűek. 
Idevágó jelentéseket a Library o f Gong:ess in Washington /washingtoni 
Kongresszusi Könyvtár/ k ész ített; ennek vezetője akkor Mr. Luther 
Evans v o lt ,  -  a jelentést azonban l$49-ben már Mr* Verner W. Clapp 
nyújtotta be. A b ib liog rá fia i tájékoztató szolgálat javításának tár
gyában 1950 november 7-10.-e között Páriában megtartott értekezlet 
eredményeképpen került sor a Comité consa ltatif International de bib- 
liographie /International Advisory Committee ec Bibliography -  Nemzet
közi B ibliográíí i  Tanácsadó B izottság/ fe lá llítá sá ra .

Túl korai lenn*? méc ennek a tizenegy különböző nemzetiségű tag
gal b iró bizottságnak munkájáról véleményt mondani. Javaslatai alap
ján igen különféle feladatokat hajtottak végre. Ez alkalommal mind
össze a Latin-Amerikában megjelenő folyóiratok jegyzékének és több 
ázsiai ország hasonló jegyzékeinek megemlítésére szorítkozunk. Tapasz
talatokkal b iró  bibliográfusokkal, kérdőívek adatai alapján, minden 
évben jelentést is  készíthetett a bizottság a világ b ib liográ fia i tá
jékoztató szolgálatának á llásáró l. /Les Services bibllographiques 
dans le monde/. Az első kőt ilyen jelentést Ml le lía lelSe,' a herma -
dikat pedig M. R. L. Collison á llíto tta  össze. Az első kettő a Manuéla 
bibliographiques do I ’ Jnesco /Az Uneseo B ib liográfia i K ézikön/?el/ c . 
sorozatban jelent meg, ezt a sorozatot 1953-ban M. K, Larsen; " Servi
ces bibliographiques mtienaux" ./Nemzeti B ib liográfia i S zolgálat/ c í 
mű kézikönyvével indítottak meg; később szükségesre vált ezen munka 
arab nyelven történő kiadása i s ,  Cairóben.

A bizottság figyelme természetesen különösképpen a tagállamok 
megsegítésére irányul. Kz e támogatás egyébként az 1954-ben Montevideo- 
ban tartott közgyűlés éta az Uneseo programja egyik fontos részének 
v  kinthető. A technikai segítségnyújtás programjának végrehajtása te 
rén néhány év óta szerzett tapasztalatok ilyen tekintetben nagyon érté
keseknek mondhatók. Nagyon eredményesnek bizonyult ez mind a b ib liog 
rá fia , mind pedig a könyvtárak szervezete tekintetében több ország
ban, igy Törökorr.rugo&n /M. H. F. Raux-nak, e párisi Bibliothlqus 
Nationale könyvtárosának megbízatása/, -  Iráftban 4i. J. Stumnroll- 
oek, a bécsi Staatsbibliothek igazgatójának megbízatása/ ée Szíriában 
,Li. P. Bourgsois-rak,  ̂ berni Bibliothequs Nationaie igazgatójának 
megbízatása/, To7á*b fo ly ik  ez a segitségnyujtá8 Indonéziában M. A.
C. ff. Dunníngham /J j Láland/ irányítása a la tt , -  a Izraelben, ahol 
l'i, L. Carnovaky /Chicago/ a nemzeti könyvtároeképző iskola lé te s ité -
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eének gondolaiát v itte  sikerre* Véqül elismeréssel k e ll megemlékez
nünk azokról az erednényakról, amelyeket több fontos tudományos éa 
műszaki dokumentációs nemzeti központ ezen a területen, da különös
képpen a folyóiratok feldolgozása terén, e lé rt ; elsősorban gondolunk 
ezzel kapcsolatban az Egyiptomban a Indiában, Mexikóban és Jugoszlá
viában már régebben fe lá l l í t o t t  központokra.

Az Unesco-ra négy feladat vár annak biztosítása tekintetében, 
hogy egyes országokban világos kép alakuljon ki ebben a kérdésben: 
mi is a tennivaló a b ib liográ fia  éa a dokumentáció terén? Ilyen irá 
nyú szükségleteikkel ugyanis még néhány évvel ezelőtt nem voltak 
ezek az országok tisztában. Elnyervén azonban függetlenségüket, nem
zeti öntudatra ébredve, s arra törekedve, hogy ezt az öntudatot -  bár
mily alakban megjelenő kiadványok utján -  erőteljesen kifejezésre la 
Juttassák, rájöttek arra, hogy a szellemi termékek terén rendet k e ll 
teremteniök. Szívesen fogadva tehát a szakértőkként hozzájuk küldött 
külföldieket, megszívlelik az alapvetés munkájára, a legelsőaorban a 
nemzeti b ib liográ fia  fe lá llítá sára  vonatkozó javaslataikat. A Tanács
adó Bizottság ilyen vonatkozásban igen fontos előterjesztéseket tesz ; 
ezek máris sok szép eredménnyel jártak; még további eredmények várha
tók a nemzeti b ib liográ fia i csoportok fe lá llítá s a  / -  csak az L955*~i 
év folyamán hét ily^a csoport alakítására kerül s o r - /  s a vezérigaz
gató á lta l hivatalosan kinevezendő levelező tagok k ije lö lése  utján*

Az ilymódon fokozatosan megalakuló nemzeti b ib liog rá fia i közpon
tok igen gyakran csak korlátolt tevékenységet folytatnak; akadnak azon
ban közülük olyanok is ,  amelyek erőteljes fejlődésnek indultak. Sza
bad lesz talán példaként idéznünk a Francia Nemzeti Bizottság működé
sé t , amely a kurrens szakbibliográfiákkal kapcsolatban fo ly ta tó it 
vizsgálódást. Ebből a célból könyvtárosokon kívül bizonyos száma olyan 
szaktudóst is  egybehívott, akik kutatásuk területén érdeklődéit tanú
sítanak a b ib liográ fia  kérdései iránt. A vizsgálat lefolyásáról 1955— 
bán beszámolót te tt közzé. Sikerült ilymódon bizonyos hiányosságokat 
napvilágra hozni. A vizsgálat, amelyet folytatni fognak, a amelynek 
eredményeit közzé fogják tonni, hasznos következetetések levonását 
tes2 i lehetővé. Idézhetjük ezenkívül az Agrupación B ibliográfica 
Cobana /Eutai B ibliográfia i Csoport/ munkásságát, amely 1955“ bea a 
Közép-Amerika éa az Antillák bibliográfusainak összejövetelét rendez
te meg; ezen a résztvevő államok nemzeti bibliográfiák kiadását ha
tározták el*

Az Unesco nemzetközi b ib liográ fiá i
Az Unesco minden egyes osztálya folytat bizonyos mérvű bibliográ

f ia i  tevékenységet. 1949-ben az exakt- és a természettudományok fő 
osztálya /Dépertement dea Sciences exactes et naturelles/ tartott ér
tekezletet. Ez az értekezlet határozta meg azokat a feladatokat, ame
lyeket azóta a Comlté conaultatif International pour la documentation 
et la terminolige dana lea Sciences pures ot appliquóes /Tiszta és 
Alkalmazott Tudományok Dokumentációjának és Terminológiájának Tanács
adó Bizottsága/ és a Conaell dea mrganiaations internet fonalas dea 
Sciences médicales /Orvostudományok Nemzetközi Szervezeteinek Tanácsa/ 
végez.
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A Départe*nent dea sciences sr>ciales /Társadalomtudományi Főosz
t á ly /  1950-ben fe lá l l í t o t t a  a Ccmlté international poar la documen- 
tatlon  dea aeiencea socíalea /Társadalomtudományok Dckumentációjának 
Nemzetközi B ízottságá /-t. Ez a bizottság hatalmas program végrehajtá
sát irán y ítja . A program keretébe tartozik  egy egész aer /p o l i t ik a i ,  
gazdaságtan!, s z o c io ló g ia i, ku ltur-, an tropológ ia i/ b ib lio g rá fia , -  a 
jog i dokumentáció .forrásainak katalógusa, -  a társadalomtudományok 
körébe vágó szakfolyóiratok világjegyzéke, s végül olyan retrospek
tív  b ib liográ fiák  amelyek az 1945-1955 közötti időben Dél-Ázsiában 
és Közép-Keleten jelentek meg: mlndmegannyi olyan vállalkozás, ame
lyek kiegészítésére igen kívánatos volna a hivatalos kiadványok bib
liográfiá inak  megjelenése is .  Ilyen vonatkozásban olyan tudományágak 
vannak érdekelve, amelyeket eddig elhanyagoltak; ez magyarázza meg 
azt i s ,  miért törekedett közvetlenül az Uneso© ezen a területen ered
mény felmutatására.

Ezzel ellentétben as Unesco a Conseil international de la phi- 
losophie et des afeieoees tornainea /A F ilozó fia  és a Humán Tudományok 
Nemzetközi Tanáesá/-rs bízta annak a feladatnak a végzését, hogy az 
Un?acü anyagi támogatásával a legkülönfélébb olyan b ib liográ fiá k  köz
zététe lét segítse e lő , amelyek közül sok már régtő l fogva megvolt; 
ezek a b ib liog rá fiés  a k la ssz ik a -filo ló g ia , a történelem, a művészet
történ et, a va llástörtén et, a f i lo z ó f ia ,  a nyelvészet, a? etnológia , 
as egyiptológia , ? r g más szaktudományok irodalmát tartalmezták.Van- 
nak azonban olyan tudományágak i s ,  amelyeknek nincs még nemzetközi 
b ib lio g rá fiá ja . 3ok úgynevezett nemzetközi b ib liog rá fiá ró l viszont 
több esetben sa jná la tta l k e ll m egállapítani, hogy tulajdonképpen nem 
tekinthetők nemzetközieknek, mivel különböző -  legelsősorban nyelvi -  
okoknál fogva egyetlen ország, i l le tv e  valamely országcsoport kiad
ványait veszik csak figyelembe.

Valójában kevés olyan b ib liog rá fia  van, amelynek e lin d ítása , 
majd elkészítése viláfeviszonylatban történ ik . Az európai b ib liográ 
fiák nem adnak elég teret a távolabbi országok, mégpedig nemcsak az 
Amerikai Egyesült Államok és Del-Amerika, hanem a Kelet és Távol-Ke
le t  országai termésének fe lvéte lére  sem. Az aj nemzeti b ib liográ fiák  
ée a folyóiratok  tájegységek szerint készült jegyzékeinek megjelené
se azonban javulást hozhat ezen a téren. De ugyanakkor tisztában k e ll 
lennünk azzal i s ,  hogy a b ib liográ fiák  területének kibővítése á lta 
lában fe lv e t i a szabványesitéanak, különösen pedig a aévátírás, az 
átírás és a referátum -készítés szabványosításának kényes kérdéseit 
i s .  A soknyelvű szótárak ugyanis, amelyek a tudományos és műszaki 
terminus teehnicue-ok többnyelvű fordítását adják, igen gyakran egy
általában nem mondhatók tökéleteseknek. Uj munkaeszközöket k e ll te 
hát teremtenünk, ha est akarjuk, hogy a b ib lio g rá fia i munka valóban 
nemzetközi arányokban bontakozzék k i.

Az Unesco először természetesen azokat a b ib liográfiákat akarta 
tökéletesebbé tenni, amelyeknek közzététele vagy közvetlenül t ő le ,  
vagy közvetve as 5 támogatásával működő szervezettől történ t. A Ta
nácsadó Bizottság azért 1954-ben ezen kérdés kivizsgálását kérte* 
Ennek elvégzésére ez Q.eXo-i K irályi Egyetemi Könyvtárral -  melynek 
igazgatója M. H. Tveteraas, -  szerződéses megállapodást k ötött.
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Ugyanakkor a Bizottság arra Is javaslatot te t t , kérjék fe l  Mo J* 
Moyriat-t olyan összesítő jelentés elkészítésére, amely a nemzetközi 
bibliográfiák szerkesztésére vonatkozó szabályokat és eljárásokat 
tartalmazza* Vigyázni k e ll azonban ezzel kapcsolatban arra, hogy tá l 
ne löjjenek a célon. Mert bár kétségtelen, hogy a túlságos eltérések 
veszélyt rejtenek magákban, viszont ugyanakkor a minden áron valő 
egységre törekvés elapaszthatja az ilyen Jellegű munkák forrását* Igaz, 
azok az igen gyakran kiválé szakemberek, akik ezzel a munkával fog la l
koznak, egyébként sem hagynák magukat szűk keretek között mozgó sza
bályoknak alávetni. Ki-ki olyan eljárást alkalmaz tehát, amelyik meg
íté lése  szerint a saját tudományágának legjobban megfelel* Ezt a kér
dést aszerint kell elbírálnunk, hogy milyen színvonalon fo ly ik  az 
anyag feldolgozása és közzététele, -  e l k e ll fogadnunk a benne mutat
kozó, valójában talán kívánatosnak is  tartható sokféleséget* Tartóz
kodnunk kell a tú lzott következetesség alkalmazásától, sőt e l kell fo 
gadnunk bizonyos esetekben a feleslegesnek látszó ismétlődéseket i s ,  
mert az ilyenek általában véve elkerülhetetlenek* Igen sok tudományág 
egymással való egybefohodása^az & különböző jellegű  érdeklődés, ame
lyet a különböző területen működő kutatók ugyanazon -  például ese
ménnyel vagy valamely jelenség leírásával foglalkozó -  cikk iránt ta
núsítanak, érthetővé teszi számunkra, hogy ugyanazt a fo lyóiratot akár 
egyidejűleg, akár egymást követő időpontokban több bibliográfiában is 
feldolgozhatják* Ha bizonyos esetekben mégis szükségesnek látszik  a 
helyreigazítás, akkor az kellő mértéktartással és okosan történjék; 
csak javaslatokat szabad tennünk, nem pedig kategórikus előírásokat 
adnunk, figyelemmel kell lennünk a b ib liográ fiá t felhasználó személyek 
különböző csoportja ira , javaslataira és bírálataira is*

Uj módszerek é s  technikai eljárások
Á Tanácsadó Bizottság tevékenysége azonban nem merül ki ilyen Ja

vaslatok megtételében, efa jta  vizsgálódások lefolytatásában, vagy a 
szerződéses megállapodás értelmében elvégzendő munkák programjának meg
állapításában* Sokkal szélesebbkörü és kétségtelenül termékenyebb mun
katerület is  kínálkozik számára? az újabb b ib liográ fia i módszerek és 
technikai eljárások alkalmazása* Az exakt és természettudományok osz
tálya már tanulmányozza a gépi szelektálás e ljá rá sa it , amely lyuk-kár
tyák és elektronikus gépek alkalmazásán alapszik* A Titkárság je lenté
sek készítését rendszeresítette, az anyagnak az indexelés, osztályozás, 
vagy dckui*.*ntáoióe szelektorok utján végbemenő különféle fe ltárási és 
azonosítási eljárásairól* Ezek az eljárások alkalmashatók lennének mind 
a sima /annotálás n é lk ü li/, mind pedig az annotált bibliográfiákhoz*
De számolhatunk ezen eljárások egyéb tudományágak terén való alkalma
zásával is* Egy kiváló tudós, Iá, Henri Seyrig, a Beyruth-i Francia 
Archeológiái Intézet igazgatója például bemutatta azt a mechaalzált cé
dulakatalógust, amelyet Iff* Carbin erre a speciá lis tárgyra készített? 
L*0utlllag9 en métái da l^age de bronzé, dans la région compriae entre 
les Balkane et l ’ Inde /A bronzkor fémszerszámai a Balkán és India terü
le tén /. Garbin eljárásáról egy évvel ezelőtt a Dlogsnes-ben megje
lent cikkében számolt be* Kiválasztó jelzetrendszert dolgoztak ki a 
második évezred kerámiájára, díszítőművészetére éa gliptikájára*
Já, Seyrig 8 Centre national de la rocherche scientifique /Tudományos



Kutatás Nemzeti Központja/ támogatásában részesü lt, ugyanakkor "ami- 
kor pedig sok ókori tudománnyal foglalkozó tudós továbbra is  ta rtóz
kodó magatartást ta n ú sított, -  mintha bizony a tájékozódás gcpi utón 
való megszerzése, a kiváló és sz in te tizá ló  képesség háttérbe szorítá 
sának kockázatával járna", vagy minthe, tesz i hozzá, "azon törtük v o l
na a fejünket,, hogyan lehetne az emberi agyat cédula-katalógusokkal 
p óto ln i” . M. Seyrig-nak igaza van: a bibliográfiáknak szabad is  és 
k e ll is  ezeket az uj eszközöket felhasználni ok.

Végeredményben ez a helyzet: ha a gépek lehetővé teszik  is szá
munkra, hogy szinte tökéletes kikeresést és meghatározott koordinált 
fogalmak szerin ti pontos kutatást végezhessünk, -  az igazi b ib liog rá 
f ia i  munka mégis bizonyos kiválogatási elvet fe l t é te le z ,  -  s a műve
le t lényegesebb részét mindig ez fog ja  je len ten i, Összegyüjthetjük 
ugyanis a b ib lio g rá fia i adatok akármilyen nagy tömegét, mégis, bár
mily jó  osztályozást és bármily módszeres elrendezést végezzenek is  
ra jta  a "gondolkodó" gépek, mindig csak nyers eredményt adnak; sz igo
rú válogatási elvre van tehát szükség, ha nem akarjuk, hogy megismét
lődjenek -  bár egészen más síkon -  azok a hibák, amelyeket a múltban 
k ifogásoltak , amikoris s b ib liográ fiá k  k ész ítő i a cédulákat csaknem 
találomra halmozták össze.

A nem állami szervekkel való együttműködés
Az ilyen  je lleg ű  problémákat az Unesco a Hágában székelő Fédéra- 

tion  Internationale de documentationnal /F .I .D . /  karöltve tanulmányoz
ta . A F .I.O . már hozzáfogott az Index bibliographicus uj kiadásának 
elkészítéséhez. Ezen nem szabad csodálkoznunk; mesterkélt dolog len
ne ugyanis, ha a b ib liog rá fia  és a dokumentáció között különbséget, 
vagy pláne e llen téte t akarnánk m egállapítani. A F .I.D . egyébként a 
P. Ötlet és H. La Fontaine-től 1895-ben a la p ított In stitu t Internatio
nal de bibliographie /Nemzetközi B ib liográ fia i In té ze t / Jogutódja.

A F .I.D . szoros együttműködésben á l l  az Organisation Internationa
le  de normálisát ion / 1 .5 , 0 . /  /Szabványosítás Nemzetközi S z e rv e z e t i
v e l ,  amelynek I.S.O ./TC 4ó. bizottsága dolgozza ki az egyes technikai 
eljárásokra vonatkozó ajánlásokat. A periodikák cim -rövid itéseinek , 
a referátum készítésének s a b ib lio g rá fia i adatszolgáltatásnak szab
ványosítása igy máris megtörtént, i l le tv e  v izsgálat tárgyául szo lgá l,

A Fédération Internationale des associations de b ib lio th éca lres  
/F .I .A .B ./  sokat érhet e l  azza l, hogy fe lh ív ja  mindazok figyelmét a 
bibliográfusok képzésének fontosságára, akik a könyvtároskópzéssel 
foglalkoznak. Nem lenne szabad annak bekövetkeznie, hogy a községi és 
a közművelődési könyvtárak gyakran szorongató je llegű  szükséglete ez
ze l a Következménnyel járjon : a hivatásra való előkészítés kizárólag 
"könyvtárgazdasági" célokat vesz figyelembe. Hiszen minden országban 
fe lle lh e tő  a tudós könyvtárosok -  enciklopédikus tudással rendelkező 
humanisták -  hagyománya, olyan könyvtárosoké, akiknek a b ib liog rá fia  
területén is  szép munkát köszönhetünk. Ezzel a hagyománnyal nem sza
bad szakítanunk. A nemzeti könyvtáros egyesületekre vár az a fa ladat, 
hogy olyan körökben is  fe lk e ltsék  a hajlamot a könyvtárosi hivatás 
vá lla lá sá ra , ahol ezzel a legritkább esetben találkozunk; a termesz’ t~ 
tudományok és a társadalmi tudományok terén. Végeredményben ugyanis &
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könyvtárakban készítik a bib liográfiákat. A F.I.A.B. jó l  átérezte 
ezt, amikor egyrészt tagja i körében e lősegítette  olyan Jellegű cso
port megalakulását, amely a színházzal és az előadómüvészettel fog
lalkozik s tevékenyen résztvesz cikk-bibliográfiák készítésében, -  
másrészt előmozdította az 1955 szeptemberében Brüsszelben tartott 
nemzetközi kongresszuson az Association des Bibliotheques agricoles 
/Mezőgazdasági Könyvtárak Egyesülete/ és az Association des bibliothfc- 
ques médicales. /Orvosi Könyvtárak E gyesü lte / megalakulását. Könyv
tárosok és szaktudósok eredményes együttműködésére a legjobb példát 
az Association Internationale des bibliotheques musicales /Zenekönyv
tárak Nemzetközi Egyesülete/ adta, amely a Société Internationale de 
mueicologie /Nemzetközi Zenetudományi Társaság/-gal karöltve a zenei 
forrásmüvek nemzetközi katalógusát á l l í t ja  össze; a XVI. és XVII.szá
zadban kinyomtatott zenemü-gyüjtaményeket tartalmazó kötetek, továbbá 
a hindu zenével foglalkozó kötet valószínűleg hamarosan meg is  fog 
jelenni.

Retrospektív bibliográfiák éa központi katalógusok
Ehelyütt már nem kurrens müvek b ib liográ fiá jával foglalkozunk, 

hanem retrospektív b ib liográ fiá ró l szólunk. Olyan roppant nagy terü
let ez, amelynek egyes részei gyakorlatilag még szinte fe l  sincsenek 
fedezve.

Ehhez a területhez csak könyvtári katalógusok utján férkőzhetünk 
hozzá. Gyakorlatilag erre a célra csak a legrégibb és a leggazdagabb 
állománnyal biró könyvtárak, azaz a párisi Bibliothfcque Nationale, a 
londoni British Museua és a washingtoni Library of Congress nyomtatott 
katalógusai jöhetnek tekintetbe. A bibliográfiáknak szükségképpen fe l  
k e ll ezeket a munkákat használniok, hiszen ezek nemcsak belső, vagy 
mint ahogy mondani szokták, "házi" használatra készültek, hanem alap
vető munkaeszközölnént szolgálnak.

Bizonyoafajta könyvtárak anyagát fe lö le lő  központi katalógusok 
szintén segítségünkre lehetnek mind a retrospektív mind pedig a 
kurrens bibliográfiák elkészítésében. Ha azonban nem akarunk kudar
cot vallani velük, mint ahogyan az a múltban a túlságosan sokat mar
koló vállalkozásokkal történt, -  akkor pontosan megszabott tervvel 
k e ll a munkához hozzáfognunk. A Tanácsadó Bizottság felkérésére a 
Bizottság főtitkára , M. L. Brummel, a Hága-i K irályi Könyvtár Igaz
gatója tanulmányozta ezt a nagyfontosságú kérdést; eredményeit a 
Manuels bibliographiques /b ib liog rá fia i Kézikönyvek/ cimü sorozatban 
helyetfoglaló munkájában tette  közzé.

Levéltárosok és dokumentátorok
A retrospektív b ib liográ fiák , bár általában a legkülönbözőbb tu

dományágakra alkalmazhatók, mégis főként a történettudományok körébe 
vágnak. Ezek a tudományágak egyébként a levéltárak nemzetközi szer
vezete kialakitásának céljára  az Unesco támogatásában részesülnek. A 
levéltá ri anyagok jegyzékbe fogla lása , s az Archívum cimü, évenként 
megjelenő szemle közzététele tanúsítja a Conseil International des 
erchives /Levéltárák Nemzetközi Tanácsá/-nak tevékenységét. Rá k e ll ~ 
mutatnunk arra, hogy o levéltárosok körében tapasztalható érdeklődés



-  25

amely a mai igazgatási és gazdasági é let tanulmányozása fe lé  irá 
nyítja  őket, szükségképpen arra vezet, hogy rendszeresen együtt k e ll 
működniük azokkal a könyvtárosokkal, akikre a hivatalos kiadványok 
katalogizálásának feladata hárult. \

Ezen az utón igen messze k e ll  elmennünk. Mindenütt e l  k e ll ttir- 
niök azokat a hagyományos határvonalakat, amelyek a dokumentumok 
különféle osztályait egymástól elválasztják* Lassanként hozzá k e ll 
szoknunk ahhoz, hogy különféle elemekből álló .dossziékat állitsunk 
össze; a nyomtatott anyag m ellett folyóiratcikkek vannak'; ezek 
m ellett kézirat, gépeit anyag, fénykép, térkép és tervrajz egyaránt 
helyet fo g la l. Hogy azonban a dokumentációs központokban összegyűj
tö tt  dossziék könnyen fe l  legyenek használhatók, szükséges, hogy 
tartalmukat m egfelelő módszer szerint jegyzékbe fog la lju k . Ez tu la j
donképpen a bibliográfiának egy uj és igen rugalmas alakja lesz ; 
"dokumentográfla” néven, ami nem más, mint "b ib lio g rá fia , de ennél 
nagyobb tartalmi k örrel, s gyorsabb Ütemű fe jlő d é ss e l" . Erre muta
to tt  rá Mlle Maloles a Les sources du trava il bibliographiqoe /A 
b ib lio g rá fia i munka fo rrá s a i/ c . munkájában: "Azt mondják a bib
l io g r á fiá r ó l, hogy az események nyomában já r ,.a  dokumentációról pe
d ig , hogy lépést tart velük. Ez a meghatározás jó l  k ife jezésre  ju t
ta tja  az uj dokumentációs központok fe ladatát; ez u . i .  abból á l l ,  
hogy a dokumentumokról mindjárt megjelenésük Időpontjában adjanak tá 
jékoztatást; -  bár kétségtelen, hogy ezen munka elvégzésére néhány 
hónapi haladékra van szükségük. A különféle nyelvű szakfolyóiratok 
központilag történő összegyűjtése, a bennük megjelenő cikkek kivo
natolása, a szükségesnek mutatkozó szelektálás, referátum -készités, 
rövid értékelő annotálás; ezek tevékenységének tárgyai."

I ly  nagy programot Csak fokról-fokra  lehet megvalósítani. Ha 
ez méreteiben nagyigényünek lá tsz ik , ez rea litásából fo ly ik ; olyan 
időkben élünk u . i . ,  amikor meggyorsult a történelem menete, .hiszen 
az események szinte egymás sarkára lépnek, -  s a felfedezések és 
eredeti kutatások tömege egyre növekszik. Az események, felfedezések 
s a kutatómunka magukbanvéve is  végtelen számú irásmü létrejöttének  
okozói. Tömegük valósággal elnyomna bennünket, ha nem lehetne -  a 
tudósok rendelkezésére bocsátás végett -  gyorsan s b iztos eljárások 
szerint szétválasztani és szétosztani 'kot#

Az Uneaee sokat tehet ezen eljárások negism ertetccár-', s atban
a tekintetben, hogy zz  c,.;; ; országokban a rermányszerv,• •. i-\. elmét
reájuk irányítsa , ár ; i  -  mi • erek k-M rV kiw i mert
jó l  képzett t is z tv i é l t í r a -x ez* ri> fe lszere lé st feltételeznek* 
manapság azonban mindenki tisztában v n azza l, hogy a műszaki hala
dáshoz szükséges a dokumentáció, s hogy ezért bizonyos má rtékíg a 
dokumentáció a termelékenység egyik tényezője; de tisztában vagyunk 
azzal i s ,  hogy "ez e segédtudomány, amely valamennyi tudományág 
szolgáló loánya?, nemcsak hogy a b ib liográ fia  akadályát nem je len 
t i ,  hanem inkább annak megújhodását se g ít i e lő .

B ulletin  de l fünesco a l ’ inteution des bib lietheqaes, 
1956. 11-12.ez. 271-277.lap.


