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A SZOVJET KÖNYVTÁRI OSZTÁLYOZÁS TERVEZETE. 

/Alapelvek: és főbb osztályok./

Irtás Teszlenko 0*PB
a Lenin Könyvtár főkönyvtárosa, a filozófiai tudományok

kandidátusa.

A Szovjetunió könyvtárügyének egyik komoly fogyatékossága, hogy nin** 
csen olyan egységes könyvtári osztályozási rendszere, amely marxista-le
ninista elveken .alapszik, amely megfelel a tudományos követelményeknek és 
amely egyszerű és a gyakorlatban is beválik*

A tömegkönyvtárak a tizedes osztályozás különböző válfajait használd 
ják, noha ez már tudományos szempontból elévült, de ideológiai és filozó
fiai alapvetésénél fogva sem felel meg a követelményeknek* Nagy tudományos 
könyvtáraink és bibliográfiai intézeteink pedig különféle orosz és külföl
di osztályozás rendszereket alkalmaznak*

Még a Lenin Könyvtárnak sincsen egységes osztályozási rendszere: ka
talógusaiban és bibliográfiai kiadványaiban számos különféle rendszert 
használ* Jelentős a különbség ^Ablakrendszer tekintetében a szolgálati és 
az olvasói szakkatalógusok, az ' archivális részleg és a kölcsönzési rész
leg katalógusai, a folyóiratcikk-katalógus, végül a járási, illetve falu
si könyvtárak mintakatalógusai között*

Az egységes osztályozás hiánya komoly akadálya a könyvtárügy további 
fejlődésének. Meg kell szüntetnünk a jelenlegi össze-vissz&ságot és min
den* könyvtárban egységes osztályozási rendszert kell meghonosítanunk* Az 
egységes rendszer lehetővé teszi, hogy rendet teremtsünk az állományba^.
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a katalógusokban és kartotékokban, emelni fogja tudományos és politikai 
színvonalunkat, óriási anyag- és idő-takarékosságra vezet*

Ha megvan az egységes rendszer, akkor a tömegkönyvtárak a rövidí
tett táblázatok használatáról áttérhetnek a részletesebb táblázatok 
használatára anélkül, hogy az állományt újra kellene osztályozni, vagy 
a katalógus jelzeteit át kellene írni. A szakkönyvtárak viszont állo
mányuk sajátosságai szerint kombinálhatják a rövidített és a részletes 
táblázatokat*Ez pedig nemcsak a könyvtárosoknak jelent könnyebbséget, 
hanem az olvasók számára is, akik minden könyvtárban, - akár kicsi, 
akár nagy könyvtárról legyen is szó - ugyanazt az osztályozási rend
szert találják*

Persze nemcsak egységes, hanem olyan egységes szovlet könyvtári 
osztályozási rendszerre van szükség, amely teljes mértékben megfelel a 
Szovjetunió könyvtárai előtt álló politikai, tudományos és népművelési 
feladatoknak.

A tizedes osztályozás, amelyet ideiglenesen mi is használunk, és 
amely a maga korában pozitív szerepet játszott, ma már nem nyújthat se
gítséget e feladatok megoldásában. Az a számos módosítás, amit szovjet 
könyvtárosok végeztek rajta, csak a legkiált óbb fogyatékosságokat kü
szöbölte ki* A legszerencsésebbnek L,N*Tropovszkíj átdolgozása bizo
nyult, de ez is csak ideiglenesen és csak részben könnyített a helyze
ten* Tropovszkij beiktatta ugyan azokat a témákat és fogalmakat, ame
lyek jellemzőek a szocialista valóságra, de uj, egységes, tudományos 
osztályozási rendszert nem alkotott,

Tropovszkij táblázatainak további módosításai és bővítései - pl. 
a "Járási könyvtárak káta 1 5gueá"-bán - valósággal szakítanak a-tizedes 
rendszerrel. Egyre kevésbbé esnek latba azok az értékes sajátosságok, 
amelyek a tizedes osztályozás alkalmazását a szovjet könyvtárakban kí
vánatossá tették,

A Szovjetunió tudományos könyvtáréi elégedetlenek voltak a régi 
rendszerekkel, s egy uj osztályozási rendszer kidolgozásához fogtak. 
Évek hosszú sora óta folyik ez a munka Moszkvában, Leaingrádban, Kiév
ben, Harkovban, Sajnos ezeket a rendszereket nem mutathatjuk be, egyi
ket sem tették még közzé. Fel lehet azonban tételezni, hogy politikai, 
ideológiai és tudományos színvonaluk összehasonlíthatatlanul magasabb, 
mint a tizedes rendszeré, de könyvtári szempontból még nem tekinthetők 
kész, tökéletes rendszernek. Csak részben és ideiglenesen oldják meg 
ezek a rendszerek az egyes könyvtárak halaszthatatlan feladatait, de 
nem oldják meg ez országos jelentőségű -feladatott az egész országos 
könyvtári hálózat számára alkalmas egységes könyvtári osztályozási rend 
szer megteremtését.

Az uj rendszer kidolgozásán évek sora óta dolgozik a Lenin Könyv
tár* Eredetileg az osztályozási rendszer a könyvtár szolgálati kataló
gusa számára készült, idővel azonban átlépte ezeket a kereteket.

Az 194-8*évi Összorosz Könyvtároskonferencia a Lenin Könyvtárra 
bizta azt az óriási terjedelmű, bonyolult, politikai és tudományos fe
lelősségvállalást jelentő feladatot, hogy a Szovjetunió tudományos,
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területi éss járási könyvtárai számára uj osztályozási rendszert dolgoz
zon ki.

Az egységes szovjet osztályozási rendszert a Lenin Könyvtár széles
körű társadalmi támogatással alakítja ki. Összeállításába és főként meg
vitatásába bevonták az ország legnagyobb könyvtárait, rajtuk kívül a tu
dományos intézeteket, sőt egyes tudósokat is. Az egyes főosztályok kidol
gozása során a Lenin Könyvtár tudományos válaszok, szakvélemények százait 
kapta a Marx-Engels-Lenin-Sztálln Intézettől, a Tudományos Akadémia egyes 
intézeteitől /földrajzi, földtani, közgazdaságtudományi, jogi, történelmi, 
néprajzi, nyelvtudományi, világirodalmi és filozófiai intézetek/, az egyes 
szak-akadémiáktól /építészeti, városgazdálkodási, orvostudományi, nevelés- 
tudományi és mezőgazdaságtudományi akadémiák/, az egyes főiskolai tanszé
kektől /moszkvai Állami Egyetem, a Pártfőiskola, a Társadalomtudományi 
Akadémia, a Szakszervezeti Főiskola tanszékei/’, társadalmi szer
vezetektől /a Komszomol Központi Bizottságától, a Szovjet Nők Antifasiszta 
Egyesületétől/ éa más intézményektől.

A Lenin Könyvtár, - hogy vitára bocsássa az uj osztályozási rendszer 
szerkezetét és slapelveit, - 195L-ben nyilvánosságra hozta a readazer rö
vidített változatát. A különfél* köztársasági, határterületi és területi 
könyvtáraktól, a könyvtárosfőiskolák technikumok könyvtáraitól, a ka
tonai, a műszaki és más szakkönyvtáraktól 2^8 válasz érkezett. Moszkvában, 
Leningrádban és Kievben nyilvánosan vitatták meg a tervezetet.

A válaszok túlnyomó többsége helyeslőén nyilatkozott a tervezet alap
elveiről. Egyúttal számos bíráló megjegyzés, javaslat is érkezett az 
egyes osztályok szerkezetére, a jelzetelésre stb. vonatkozóan. E javasla
tokat és megjegyzéseket a további munkában figyelembe vettük.

I.

A szovjet könyvtári osztályozás alapja a marxizmus-leninlzmus: a 
természet és társadalom fejlődéstörvényéről, az elnyomott és kizsákmányolt 
tömegek forradalmáról, a szocializmus világszerte aratott győzelméről, a 
kommunista társadalom felépítéséről szóló tudomány.

A tudományok osztályozásának marxista-leninista elve, amely a tudo
mányok tárgyának osztályozásával összhangban áll, szilárd alapja terveze
tünknek.

A könyvtári osztályozás szoros kapcsolatban áll a tudományok osztá
lyozásával, de nem azonos azzal. Különleges tárgya van; a könyv, s külön
leges feladatai; a tudományok támogatása,egyszsrsmint a népművelés előmoz
dítása. A tervezet kidolgozása közben nem tévesztettük szem elől, hogy 
nem filozófiai, elméleti kérdést oldunk mag, hanem tudományos alapon álló 
alkalmazott jellegű osztályozást készítünk. Ez a cél megóvott bennünket 
mind az elmélkedő filozófálgatástcl, amire sajnos sok könyvtáros hajlamos, 
mind pedig a kezdetleges utilitarísmustól, ami a rendszer-felépítés tarén 
jelent veszélyt.

A tervezet kidolgozásakor as élenjáró szovjet materialista tudomány 
fogalomrendszeréből indultunk ki, útmutatónk a SzKP EB ideológiai termé-
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méezettt határozatai voltak, figyelembe vettük a tudományos viták eredménye 
it, Ezért különböznek a szovjet könyvtári osztályozás alaprendszere, va
lamint osztályai és alosztályai gyökeresen a külföldi osztályozási rend
szerektől. Ez a különbség különösen a társadalomtudományok főosztályéi
nál jelentkezik.,

A szovjét könyvtári osztályozási tervezet eszmeisége számos sajá
tosságban nyer kifejezést#

A marxlzmus-leninizmus nemcsak az első főosztály, hanem minden más 
osztályban vagy alosztályban is az első helyre sorolható. Szakszámokat 
állapítottunk meg a burzsoá elméletet és módszertant leleplező irodalom 
számára# így a marxista-leninista módszer szembekerül a burzsoá tudomány 
módszereivel, A katalógus minden egyes szakcsoportjának az élén, amelyek 
a tudomány, a kultúra, a népgazdaság egyes kérdéseiről szólnak, az első 
helyen állanak a marxizmus-leninizmusnak müvei, a párt és a kormány hatá
rozatai a szőbanforgő kérdésről#

A rendszer és katalógusok minden szakcsoportjában az első helyre ke
rül a Szovjetunióról szóló irodalom és csak azután következik a külföldi 
országokról szóló irodalom# Lehetőséget kívánunk nyújtani a népi demokra
tikus, valamint kapitalista országokról szóló irodalom elkülönítéséhez is.

AZok a szakcsoportok, alcsoportok és szakszámok, amelyek haladó jel
legű társadatei jelenségekről, tudományos ás művészeti áramlatokról szól
nak az első helyre kerülnek, osztályozásuk részletesebb. Elévült témák, 
problémák és fogalmak a háttérbe szorulnak, ezeket a számokat olyan ma
gyaráz őszöveggel látjuk el, ami értékelő jellegű is.

A forradalom előtti orosz és a modern szovjet tudomány és kultúra 
világjelentőségéről szóló irodalom az osztályozás struktúrája révén kerül 
előtérbe, ezenfelül lehetőség van arra is, hogy ezt az anyagot a katalógus 
bármely szakcsoportjában általános közös elosztásokkal iir ki lehessen 
emelni#

így tehát, mig a tizedes osztályozás módosításai csak részben javí
tották meg azt, de nem tudtak olyan rendszert teremteni, amely a szovjet 
könyvtárak számára alkalmas, a szovjet könyvtári osztályozás mint egysé
ges, szervesen felépülő rendszer alakul ki, és mind politikai, mind tu
dományos tekintetben gyökerében különbözik mindenféle burzsoá osztályo
zástól# Ez a különbség mindenek előtt a főosztályok megválasztásában és 
egymás utáni rendjében tűnik ki. A főosztályok sorrendje mintegy a 
könyvtári osztályozás filozófiai credoja, tudományos, politikai és könyv
tári felépítési elveinek tömör összefoglalása#

A szovjet könyvtárosok sohasem viseltettek közömbösen a főosztályok 
éa azok egymásutánjának kérdése iránt, ennek ugyanis mély eszmei, de egy
úttal fontos gyakorlati jelentősége is van. A főosztályokra a kidolgozás 
során nagy figyelmet fordítottunk. Fel kellett mérni az egyes szakágak 
politikai éa tudományos jelentőségét, az odatartozó irodalom mennyiségét, 
az olvasói igényt egy bizonyos szakág iránt, és Így kellett eldönteni, 
hogy mely csoportok"kapják meg a főosztályok rangját# Ezt követőleg meg 
kellett állapítani a sorrend általános logikáját, el kellett dönteni a 
természettudományok és társadalomtudományok ciklusainak egymásutánját, 
a marxizmus-le ni ni zmus,valamint az általános osztály helyét a rendszerben,, 
Végül meg kellett állapítani az egyes osztályok helyzetét és a többi
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osztályokhoz való viszonyát az osztályozási rendben.
Mindezeket a feladatokat úgy igyekeztünk megoldani, hogy figyelem™ 

be vegyük a tudományos és politikai alapvetést,, valamint az osztályozás 
használatával kapcsolatos gyakorlati elképzeléseket a könyvállomány és 
a katalógusok szerkesztés® szempontjából. A könyvtárosok alapos érdeklő
dése a főosztályok helyes csoportositása tekintetében már a rövidített 
változat megvitatása során ia napvilágra került, amikor is nagyszámú 
megjegyzést és javaslatot kaptunk éppen a főosztályokra és sorrendjükre 
vonatkozóan. Igaz ugyan, hogy a vita résztvevőinek véleménye a részlet
kérdésekben sok tekintetben eltért egymástól, de néhány általános követ
keztetés mindegyik hozzászóló számára vitán felül állott. Az osztályozá
si rendszer kidolgozásának sok éves munkája alatt a következő alaptételek 
bői indultunk ki; '

1. A marxizraus-leninizraust, a természet és a társadalom fejlődéstör
ténetének tudományát, az egyetlen tudományos munkamódszert és világnéze
tet, amely országunkban általános, illeti az első hely a szovjet könyv
tári osztályozási rendszer tervezetében.

2. A többi főosztályok két ciklusra oszlanak: természettudományokra 
és társadalomtudományokra.

3. A természettudományok a marxizmus-leninizmus klasszikusainak a 
természettudományok osztályozásáról szóló útmutatásai szerint sorolnak 
égymás után. Az "alkalmazott" tudományok /‘agronomia, orvostudomány, tech
nika/, amelyek az embernek a természetre gyakorolt hatásának törvényeit 
és eszközeit tanulmányozzák, a természettudományok után következnek.

4-. A társadalomtudományok alapjába a marxizmus-leninizmus alap és fel
építményéről szóló tanításának megfelelően helyezkednek el,. Az "emberi 
lélekről" szóló tudományok törvényszerűen ebben a ciklusban foglalnak 
helyet, mint olyan tudományok, amelyek a társadalmi tudat egyes formáit 
vizsgálják.

5. Az általános osztály nem áll a főosztályok élén, mint a tizedes 
osztályozásban, a Library of Congress osztályozásában és számos más osz
tályozási rendszerben, hanem utolsó csoportként foglal helyet.

A főosztályoknak ez a sorrendje óriási hátrányt jelent: a marxizmus- 
leninizmus főosztályé elszakadt a társadalomtudományoktól. Különösen ki
domborodik a főosztályok egymásutánjának ez a negativ oldala, ha a 
marxizmus-leninizmus főosztályát az osztályozási javaslatban mint teljee 
tudományt állitjuk be, amely magába foglalja a filozófiát, a politikai 
gazdaságtant és a tudományos szocializmust. A társadalom forradalmi át
alakulásának tudománya, a szocializmus és a kommunizmus építésének tu
dománya különválik a társadalomtudományoktól: a természettudományos disz
ciplínák hosszú sora áll közöttük. Noha az osztályozási rendszerben ilyen 
kedvezőtlen átmeneteket nem lehet egykönnyen elkerülni, ilyen szakadásba 
mégse törődhetünk bele. Ha a marxizmus az első főosztály, ez pedig vitán 
felül áll, ha a marxizmust teljes egészében kell bemutatnunk, vagyis 
nemcsak mint a természet és társadalom általános törvényeinek tudományát, 
hanem mint a társadalom forradalmi átalakításának tudományát is, akkor 
sokkal szerencsésebb az a megoldás, amely a társadalomtudományok egész 
ciklusát a marxizmus-leninizmus után sorolja. Ez a megoldás, bár nem
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tükrözi a természettudományok és társadalomtudományok ciklusainak belső 
logikáját, mégis, véleményünk szerint megengedhető, a könyvtárosi osz
tályozás számára pedig sok előnye van.

így az utolsó változatban a főosztályok következő sora alakult ki: 
marxizmus-la ni nizraus
társadslomtüd ormányok 
természettudományok 
általános müvek

Azzal, hogy a főosztályok szerkezetének általános elveit megállapí
tottuk, feladatunknak csak első részét hajtottuk végre. A továbbiakban 
meg kellett állapitanunk az egyes főosztályok számát, a köztük lévő leg
fontosabb kapcsolatokat és a főosztályok sorrendjét. Mtg az első fázis
ban csak a természettudományok és társadalomtudományoknak egymásutánja 
volt a vitás, addig a következő lépésben számos ellentétes javaslatra 
találtunk. Kis hijján minden osztályozási csoport terjedelméről, helyé
ről és a többi csoporthoz való kapcsolatáról vita folyik. Mielőtt jelle
meznénk a főosztályokat, néhány szót kell szólni azok számáról, a további 
ak könnyebb érthetősége céljából be kell mutatnunk osztályozásunk főbb 
csoportjait.

A főosztályok számának magállapitásakor kiindulópontként nemcsak tu
dományos elképzeléseket, hanem gyakorlati követelményeket is tekintetbe 
kellett venni. A túl kevés főosztály /pl. a tizedes osztályozásnál/ az 
egyes tudományok mesterséges csoportosítására, az egyes osztályok arány
talan megterhelésére, és túl hosszú szakszámok használatára vezet. Érde
kes megjegyezni, hogy a legtöbb modern osztályozási rendszernek jelentő
sen több főosztálya van, mint tiz. Blissnél 26, a Library of Congresa 
rendszerében 22, R^ngenathannál 26 főosztályt találunk.

Az eredeti tervben, amely a szolgálati szakkatalógus számára készült 
és a Lenin Könyvtár sokmilliós állományának tükrözésére lett volna hiva
tott, több mint 30 főosztályt vettünk fel. A főosztályok túlságosan nagy 
száma mind a könyvtárosok, mind az olvasók számára nehézséget jelent, a 
főosztályok megjelölése bonyolulté válik, az osztályozás nehezen áttekint 
hető, kisebb könyvtárak számára nehezen alkalmazható. Mindezt figyelembe 
véve a főosztályok számát csökkentettük, és egyszerűbben jelöltük őket. 
Véleményünk szrint könnyen áttekinthető, egyszerűen jelzetelhető és jól 
emlékezetbe véshető főosztályokra van szükség. Az utolsó javaslatban 2o 
főosztályt vettünk fel, ennek alapján dolgoztuk ki a falusi könyvtárak 
osztályozását, amely 250 szakszámot tartalmaz és ugyanigy a nagykönyvtá
rak számára készült osztályozást', amely több tízezer jelzetet tartalmaz.
A főosztályok sora a következő

A' Marxizmus-leninizmus 
Q Társadalomtudományok /általában/ 
r Történelem. Történettudományok.
Jl Közgazdaságtudomány.

Politika. A társadalom élete.
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£ Állam és jog. Jogtudományok.
M  Hadtudomány. Haőügy
Jt Kultúra. Tudomány. Oktatásügy.
M  Filozófiai tudományok. Pszichológia.
H  Filológiai tudományok. Irodalom.
0 Művészet és művészetelmélet.
E  Vallástörténet. Atheizmus.
F  Természettudományok /általában/.
C Fizikai, matematikai és kémiai tudományok.
T Földtani és földrajzi tudományok.
¥. Biológiai tudományok.
$ Orvostudományok.
X Agronómia. Állatorvostan.
E/3 Technika. Műszaki tudományok.
& Bibliográfiák. Általános tartalmú irodalom.

Amikor az egyik vagy másik csoportot főosztályként kiemeltük, tar
talmát, tudományos és politikai Jelentőségét, a tudomány tárgyának és 
módszerének sajátosságait, a szőbanforgó társadalmi jelenség specifikus 
voltát tekintettük irányadónak.

Javaslatunk főosztályai gyökerükben különböznek a közismert burgsoá 
rendszerektől, olyan osztályokat vezettünk be, amelyek ezekben a rendsze
rekben elő sem fordulnak, viszont másod, sőt harmadrangú helyre kerültek 
olyan csoportok, amelyeket ezek a rendszerek főosztályoknak tekintenek.
Az egyes főosztályok terjedelme, belső szerkezete, az egyes csoportok egy 
más közötti kapcsolata a szovjet tudomány állásával van összhangban. A 
főosztályok sorrendje elvszarüen más, mint a többi osztályozásoké.

Nincs módunk arra, hogy ebben a cikkben valamennyi főosztályt jelle
mezzünk, Így hát csak néhányat emelünk ki.

A szovjet könyvtári osztályozás főosztályainak első gyökeres elvi 
sajátossága a marxizmus-leninizmusnak, mint önálló főosztálynak kiemelése

Valamennyi burzsoá osztályozás ignorálja a marxista-leninista tudo
mányt, elhallgatja és a lehető lég jelentéktelenebb helyre juttatja. A 
Nemzetközi Bibliográfiai Intézet /most Fédération International de Dpeu- 
mentation/ igen fukaran és kelletlenül juttat szakszámot a marxizmus iro
dalma számára. A főláblázat 33.000 szakszáma közül a marxizmus-leniniz- 
musnak alig jut 2-3, bezzeg az egyházjognak több mint ?oo.

Az ETO 3 főosztály 1932.évi utolsó kiadásában a következő szakszá
mokat találjuk: ,,3ol.l95«6 Materialista szociológia /Mars-Engels/" , ahol 
a marxizmus mint a burzsoá szociológia egyik alfaja szerepel /Róberty x

x 1. de Roberty de la Cerda
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neopozitivizmusával , Gmaplowltznak a fajok karcáról szőlő elméletével 
együtt/ és "335,5 Marxista szocializmus, kommunizmus, kollektivizmus", 
ennek alosztálya "335.55 Kommunizmus, lsninizmus, b olsev izmus**. Szak 
azok a szakszámok,anE]yeke t a tizedes osztályozás egy fél évszázad 
alatt /19o5-1952 / a marxizmus-iroda Ima számára juttatott. Nem Jobb a 
helyzet a többi burzsoá osztályozási rendszerekkel kapcsolatban sem; 
például Bliss bibliográfiai osztályozásának nemrég megjelent 2.kiadá
séiban á Q, osztályban együvé csoportokul' mind a szocializmusról és’ pa- 
di-gpxauaizsaiaífőiSi-, JmiM • paAlg.m JteAtmuajjól ás aaarmlvlzrr • •••■ •'* záLó irodalom

Tropovszkij táblázatának külön társadalomtudományi alosztálya 
"3K Marxizmus, leninizmus, kommunizmus, szocializmus", ideiglenes meg
oldást nyújtott, de nem felelt meg teljes egészében a könyvtárak szük
ségleteinek, s a marxista-leninista tudomány helyét és fontosságát sem 
tükrözte kellőképpen. A szovjet könyvtári osztályozás uj tervezetében 
a marxizmus-leninizmus mint önálló főosztály jelenik meg és a következő 
osztályokra bomlik;

A Marxizmus-leninizmue

A1 A marxista-leninista klasszikusok müvei.
A2 Irodalom a marxista-leninista klasszikusok müveiről,
A3 Marx, Engels, Lenin, Sztálin élete és tevékenysége.
A4/7 A marxista-leninista elmélet.
A4 A marxista-leninistk elmélet. Általános kérdések.
A 5 Marxista-leninista filozófia.
Aé A marxizmus-leninizmus közgazdasági tanítása.
A7 Tudományos kommunizmus.

Mig a marxizmus-leninizmus főosztály első helye vitán felül áll, 
terjedelme szempontjából a vélemény nem egyöntetű. Felmerül az a komoly 
elgondolás, hogyha a marxizmus-leninizmus három alkotórészét az osztá
lyozás élére összpontosítjuk, a filozófiai és közgazdaságtudományi ága
zati osztályokat megfosztjuk a tudományok legmagasabb fokú eredményei
től, a dialektikus és történelmi materializmustól és a marxista közgaz
daságtudománytól.

Az ilyen ellentmondások elkerülhetetlenek egy olyan kísérlet ese
tén, amely az osztályozás élére komplex főosztályt állit, mig az osztá
lyozás maga a tudományágak tagolásán épül fel. Véleményünk szerint a 
helyzetet megkönnyítheti egy alternativ jelzet alkalmazása az ágazati 
főcsoportoknál.

így tehát a szovjet könyvtári osztályozás első főcsoportja a 
marxizmus-leninizmus. Helye éa terjedelme hangsúlyozza a marxista-le
ninista tudomány jelentőségét a tudományos ismeretek rendszerében és a 
kommunista társadalom felépítésének gyakorlatában.

A társadalomtudományok csoportja a "Történelem. Történettudományok", 
főosztállyal kezdődik. Minden rendszer külön főosztályba sorolja a tör
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téneimet. Javaslatunk sajátossága a főosztály tarjsöelme, bontása és 
helye tekintetében domborodik ki. A főosztály Összefoglalja a törté
nelem, a régészet, a néprajz területét és e történelmi segédtudományo
kat. Ez a csoportosítás a szovjet tudósok tudományfelosztását tükrözi, 
és a régészetet önálló nem pedig segédtudományként tünteti fel. Ki
küszöböli a történelem és a földrajz elévült összeházasítását , ami a 
tizedes osztályozásra jellemző, a történeti tudományok soréba foglal
ja a néprajzot, amely olyan szerencsétlen módon "épült be" a tizedes 
osztályozásba. Az osztályozás alcsoportjai:

F  Történelem, történettudományok

r  4

Világtörténelem.
A Szovjetunió története.
Külföldi országok és népek története. 
Régészet.

F  B/a Néprajz.
Fi 9 4 történelem segédtudományai.

Ezt a főosztályt hivatkozások kapcsolják a történelmi materializ
mushoz, ami a történettudományok elméleti és módszertani alapja. A tör
ténettudomány kapcsolatát a többi társadalomtudományokkal - közgazdasá
gi, jogi, filológiai tudományokkal - szintén hivatkozások biztositják.
A "történelem."' főosztály helyét és viszonyát a többi főosztályokhoz a 
történettudományok tárgyának marxista-leninista értelmezése határozza 
meg. A történelem a társadalom fejlődésének folyamatát mind egészében, 
mind pedig egyes korok és egyes országok viszonylatában szemléli. A 
történelem tanulmányozza a termelési módok változását és fejlődését, a 
politikai felépítmény, a kultúra, az életkörülmények és a társadalmi 
eszmék fejlődését. A. történelem a társadalom életének minden egyes ol
dalát tanulmányozza, egymással való kapcsolatukban és kölcsönhatásuk
ban, éppen ezért előbb kell helyet foglalnia, mint a többi társadalom- 
tudományoknak.

Ezek után következnek azok a tudományok, amelyek a társadalom éle
tének egyes oldalait vizsgálják. Egymásutánjuk a könyvtári osztályozás
ban az, alap és felépítmény marxista-leninista tanításán nyugszik. Az 
első helyet a közgazdaságtudományok foglalják el. Ezek tanulmányozzák 
a gazdasági rendszert, a társadalom gazdasági alapját és a társadalmi 
fejlődés objektív gazdasági törvéhyeit. Azután következik a "Politika.
A társadalom élete", "Állam és jog. Jogtudományok", "Hadtudomány. Had
ügy", amelyek a társadalom politikai és jogi felépítményét tükrözik.

A "Közgazdaságtudomány" főosztály magába foglalja a főbb közgaz
daságtudományokat: a politikai gazdaságtant, a közgazdasági elméletek 
történetét, a gazdaságtörténetet, a gazdaságföldrajzot, A "Egyes or
szágok gazdasága” ’ c. osztály három nagy csoportra bomlik: ”Á Szovjet
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unió jrgazdasága" *. "A népi demokratikus országok gazdegága",, "A kapi
talista és 'gyarmati országok gazdasága". Minden ország gazdasági rend
szerének valamennyi múlt- és jelenbeli sajátságával szerepel. Az ágaza
ti gazdaságtanok számára az egyes országokon belül nyújtunk elhelyezést. 
Az olyan könyvtárak számára, amelyek az ágazati gazdaságtanokat egy hely
re akarják csoportosítani és azt országok szerint bontani, alternatív 
jelzet áll rendelkezésre. Az utolsó osztály a "Nemzetközi gazdasági kap
csolatok" az országok és egyes országcsoportok közötti gazdasági kapcso
latok irodalmát tartalmazza. A különböző szociális-gazdasági rendszerek
nek megkülönböztetése a "Közgazdaságtudományok" főosztályon belül már 
a lehető leghamarabb, a legkorábbi osztási fokon történik.

E főosztály osztályainak kidolgozásánál a marxista-leninista köz- 
gazdaságtan és Sztálin elvtársnak a politikai gazdaságtannak és a gazda
ságpolitikának a különbözőségéről szóló módszertani útmutatásai szolgál
nak alapul. A főosztály részletezése a következő:

A Közgazdaságtudomány

JX1 Politikai gazdaságtan.
JX2 A közgazdasági elméletek története.
JX J> Gazdaságtörténet.
JX 4 Gazdaságföldrajz.
JX 5 Egyes országok gazdasága. •
JX 6 Ágazati gazdaságtanok. /Alternatív jelzet/
■JX 7 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok.

A "Politika. A társadalom élete" főosztály most szerepel először 
javaslatunkban, ezt részletesebben kell tárgyalnunk. A Lenin Könyvtár és 
számos más szovjet könyvtár szakkatalógusában nincs külön "Politika" 
szak. A politikai kérdések /például az SzKP és a Szovjetállam nemzeti
ségi politikája, a szovjet és burzsoá diplomácia, a békemozgalom stb./ 
a történeti, filozófiai és jogi főosztályokban helyezkednek el. Néhány 
könyvtáros ezt e gyakorlatot elméletileg úgy kívánta indokolni, hogy a 
politika nem tudomány, a politikai tények történeti tényékké válnak, s a 
politikai irodalom később időszerűségét veszti, történeti forrásmüvé vá
lik, ezért külön politikai főosztály a könyvtári osztályozás keretén be
lül mind tudományos, mind gyakorlati szempontból felesleges.

Egyik ellenérv sem áll helyt komoly kritika esetén. Amikor a "Poli
tika. A társadalom élete" főosztályt felállítottuk, a marxizmus-leniniz~ 
mus klasszikusainak a politikáról, jogról, filozófiáról, vallásról, mint 
felépítményjellegű jelenségről szóló számos megállapítására támaszkod
tunk.

A marxizmus-leninizmus társadalomtudományi tanítása feltárja a je
lenségek sokrétű voltát, azokét a jelenségekét, amelyek a felépítmény ke
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retébe tartoznak, és teljesen pontosan állapítja meg a politikai fel
építmény helyét a társadalom szerkezetében® Elég, ha Marx "Előszó a po
litikai gazdaságtan bírálatához" és Sztálin "A. marxizmus és nyelvtudo
mány" cimü müveire utalunk. Majdnem száz év telt el a két elméleti mü 
megírása között, mindkettőben mégis megtaláljuk cezt a számunkra fontos 
elvi különválasztást a politikai és a jogi természetű felépítmény között.

A politika területére utalja a marxista-leninista tudomány az egyes 
politikai nézeteket, eszméket, elméleteket, az államot /mint "erőszak- 
szervezetet"/, a politikai pártokat és a dolgozók politikai tömagszerve- 
zetelt. Az államok, pártok, társadalmi szervezetek tevékenységének köl
csönhatásai, harcuk a bel- és külpolitikában, nemzetiségi kérdésekben, 
a társadalom politikai életének tarka szövődményét alkotják.

Következésképpen a marxista-leninista társadalomfelfogás szemszögé
ből nézve a közgazdaságtudomány - Politika - Jog osztályozási sorrend 
tökéletesen törvényszerű. Alaptalan és nem is logikus egy olyan osztá
lyozási rend, amelyben nem jut hely a felépítmény oly fontos elemeinek, 
mint a politikai nézetek, eszmék, elméletek, a politikai intézmények s 
ezek tevékenysége.

A "Politika*" főosztály hiányát nem lehet azzal pótolni, hogy a 
politikai irodalmat mint "történeti forrásmüveket” a "Történelem* fő
osztályáé osztjuk. A "Történelem" főosztály nem kebelezheti bs és nem 
helyettesítheti a politikai főosztályt, éppen úgy nem, mint ahogy más 
főosztályt sem helyettesíthet. Közgazdaságtudomány, Jog, Vallás, Művé
szet/. A történelem, mint társadalmi fejlődési folyamat egyidejűleg gaz
dasági, szociális, politikai és szellemi társadalomfejlődés is. Ezért 
van különösen fontos helye a történelmi főosztálynak a könyvtári osztá
lyozásban azok közt a szakok közt, amelyek a társadalom életének egyes 
oldalait tükrözik; nem kell bekebeleznie ezeket a szakcsoportokat, de 
rögzíteni* kell a közöttük fennálló közismert kölcsönkapcsolatokat. A 
történelem és a politika elhatárolása csak speciális esete a történelem 
és a többi társadalomtudományok elhatárolásának. Ha a politikai irodal
mat a történelem főosztályba utaljuk, újraélesztjük azt az elavult fel
fogást, amely szerint a történelemtudomány csak a politikai történelem.

Nem kevésbbé hibás az az állítás, hogy a politikának azért nincs 
joga külön helyre a főosztályok sorában, mivel állítólag nem tartozik 
a tudományos ismeretek körébe. A politikai elméleteknek, nézeteknek, ta
nításoknak megvan a maga története. Éppen úgy, mint a társadalomtudomány 
más ágai, a politika is csak a marxizmus megjelenésével nyert tudományos 
megalapozást és vált a tömegek vezetésének tudományává és a munkásosz
tály pártjának politikai stratégiájává és taktikájává. Lenin azt mondta, 
hogy a politika tudomány és művészet egyúttal. A politikai tudomány és 
a politikai művészet területét sem a történeti, sem pedig a jogtudomány 
nem kebelezheti be. Éppen ezért a tudományok osztályozásának szemszögé
ből nézve is törvényszerű egy külön "Politika" főosztály felállítása.

Ezt a megoldást azonban a könyvtári gyakorlat is javasolja. A 
Kommunista Párt és a Szovjetállam politikájának propagandája megkövete
li, hogy a könyvállomány és a katalógusok olyan szerkezetűek legyenek, 
ami lehetővé teszi a politikai könyvek, brossurák és cikkek azonnali
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megtalálását» Ez az irodalom fegyver, amelyet a ma és a holnap feladatai
nak megoldásáért folyó harcban használunk, a könyvtárosok és az olvasó 
rendeltetése szerint kell, hogy azt felhasználják*

A politikai irodalom történeti forrásmüként való felhasználása olyan 
másodrangu feladat, amelyet nem szabad előtérbe helyezni. Az a vita, ame
lyet a nagy könyvtárak dolgozói arról folytattak, hogy legyen vagy ne le
gyen "Politika" főosztály a szovjet könyvtári osztályozásban, megnehezíti 
tette és késleltette ennek a főosztálynak gyakorlati kidolgozását. A je
lenleg elkészült tervezet még ennek a véleménykülönbségnek a nyomait vi
seli. Egyes részleteiben nem történt még meg az "Állam és jog. Jogtudomá
nyok" és a "Politika. A társadalom élete” főosztályok elhatárolása. A 
politikai főosztály az alábbi facsoportokra oszlik:

Politika. A társadalom élete

21 Társadalmi és politikai rendszer. Belső helyzet. Bel
politika.

E2 Kommunista pártok. Kommunista mozgalom.
E3 Szakszervezetek. Szakszervezeti mozgalom. Társadalora- 

b izt ősit ás ®
E4 Ifjúság. Kommunista és demokratikus ifjúsági szövete®— 

gek. Ifjúsági mozgalom.
E5 A nők társadalmi helyzete. Nőmozgalom. Nőszövetségek.
E6 Mozgalom a béka és a demokrácia védelmében, harc a 

fasizmus és a háború ellen. A dolgozók nemzetközi 
szolidaritása.

E$ Nemzetiségi és gyarmati kérdés. Nemzetiségi politika. 
Nemzetiségi felszabadító mozgalmak.

E9 Nemzetközi kapcsolatok. Külpolitika. Diplomácia.

Az Állam és jog. Jogtudományok” főosztály szerkezete megfelel a jog
tudományok és az ágazati jogtudományok modern felosztásának. A főosztályon 
belül fő helyet foglal el az egyes államok és jogrendszereik különbözősé
ge: a szovjet szocialista állam és jog, a népi demokráciák állam és jog
ügye, állam és jog a kapitalista országokban. Mindegyik szakszám magában 
foglalja a megfelelő Jogtudományi részlet ágat. Külön helyet kap a főosz
tályon belül az állam és Jogelmélet, a jogfilozófia és a politikai elmé
letek története, az állam és jogtörténet, a nemzetközi jog.

A "Hadtudomány. Hadügy" komplex főosztály. Tartalmazza a háborúról 
és a hadseregről szóló marxista-leninista tanítást, a hadtörténetet, a 
hadművészetet, a fegyveres erők történetét, szervezetét és kiképzését, 
a haditechnikát. Ugyancsak ide tartoznak a szovjet hadsereg Párt- és 
Komszomolszervezeteiről és politikai pártmunkáról szóló müvek is.
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Ujs a szovjet könyvtári osztályozás szervezetében a "Kultúra, 
tudománya oktatásügy” cimü főosztály, Nem akarjuk ide összegyűjteni 
mindazokat a fogalmakat, melyek az anyagi és szellemi kultúrához tar
toznak, nem akarjuk a főosztályt a művelődéstörténetig kiszélesíteni, 
amely már szinte azonos az emberi társadalom történetével, A kultúra 
szót e kifejezés szűk értelmében, mint szellemi kultúrát tekintjük, A 
főosztályba tartoznak a kulturális építés általános kérdései, e tudo
mány, a sajtó, a közoktatás, a népművelés, a könyvtár és muzeumügy.

A társadalomtudományok többi főosztályai a társadalmi tudat egyes 
formáit és a velük foglalkozó tudományokat mutatják be,

A "Filozófiai tudományok. Pszichológia" tartalmazza a filozófia 
történetét, a logikát, a történetfilozófiát és szociológiát, az erkölcs
tant és lélektant. Hivatkozás készül a "marxizmus-leninizmus” főosztály
ra, ahova a dialektikus és történelmi materializmus irodalmát gyűjtjük,
A filozófiai tudományok tradicionális első helyre való sorolásáról le
mondottunk. Az osztályozás élén csak a marxizmus-leninizmus filozófiája 
áll, mint a marxista-leninista tanítás alapja, mint az egyetlen tudomá
nyos módszer és világnézet, A Marx előtti és a burzsoá filozófia csak 
mint a társadalmi tudat egy meghatározott formája szerepel és a marxis
ta szellemű vizsgálódás, bírálat és leleplezés tárgya.

A "Filológiai tudományok. Irodalom" cimü főosztály tükrözi a nyel
vészet és az irodalomtudomány történetileg Jeialakult szoros kapcsolatát. 
Ehhez a komplexumhoz tartozik a nyelvtudomány, az irodalomtudomány, a 
szépirodalom, a folklór és a gyermekirodalom, A javaslatban a további
akban a "Művészet és művészetelmélet" majd pedig "Vallástörténet. 
Atheizmus" főosztályok következnek.

Sok ellenlábasunk helytelenítette, hogy a szovjet könyvtári osztá
lyozásban agy "Vallástörténet, Atheizmus" főosztály szerepel, mivel a 
vallás, mint a társadalmi tudat formája történetileg elh-alóban van és 
nem jellemző a szocialista társadalomra, ezért nem is kell a szovjet 
osztályozás főcsoportjai között szerepelnie. Azt javasolták, hogy a val
lás- és egyháztörténet a "Történelem. Történettudományok" főosztályba 
az Atheizmus pedig a "Filozófiai tudományok" szakcsoportba osszuk.

Ez a javaslat véleményünk szerint elfogadhatatlan. Nyilván egészen 
más helyen áll a "Vallástörténet" főosztály a szovjet osztályozási rend- 
ezerben, mint a burzsoá osztályozásban. A tizedes osztályozásban a 
"Vallás" majdnem a főosztályok élén található, a Library of Congress 
osztályozása pedig egy csoportba olvasztja a filozófiával /B osztály/,
A mi javaslatunkban a vallás és az egyház,mint a felépítmény egyik ele
me szerepel, mint történetileg meghatározott eszmék és a nekik megfele
lő intézmények összessége, ami tudományos kutatás, politikai leleplezés 
és eszmei harc tárgya-

Az ebbe a főosztályba csoportosított irodalom tematikája és jellege 
/teológia, az u.n. valláserkölcsi müvek stb, , olyan kiadványok, amelyek 
a nsgyköny»tárakban találhatók/ nem teszik lehetővé, hogy ezt a főosz
tályt más főosztályokkal összaolvasszák. A tömegkönyvtárakban pedig fon
tos, hogy legyen egy olyan főosztály, amely az emberek tudatában még élő 
vallásos előítéletek elleni harc irodalmát gyűjti össze.
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Nincs lehetőség arra, hogy a természettudományok főosztályaira, az 
orvostudományra, az agronómiára és a technikára részletesen kitérjünk, és 
igy csak a cikkhez mellékelt "A könyvtári osztályozás tervezetének főbb 
szakcsoportjai" c. mellékletre utalunk.

A felsorolt példákból nyilvánvalóan látszik, hogy az egyes főosztá
lyok nem egyes tudományokat jelentenek, hanem a társadalmi élet komples: 
jelenségeit, rokontudományok csoportjait, amelyeket a tárgy és a módszer 
egysége, illetőleg közős eredetük vagy tanulmányozásuk hagyományos módja 
köt össze.

Figyelembe vettük, hogy van általános jellegű irodalom, mely több 
tudományágat ölel fel, valamint figyelemmel voltunk az olvasók igényeire 
is. Nem alkottunk külön matematikái, fizikai, kémiai, földtani, növényta
ni, állattani, régészeti, néprajzi stb. főosztályt, hanem komplex főosztá
lyokat; "Fizikai-, matematikai és kémiai tudományok", "Földtani és földraj
zi tudományok*^ "Történettudományok" stbo 5iz ©gyes tudományok, a művészet 
különböző fajai,.a jog egyes ágai, a technikai szakágak stb. rendesen mind 
másodlagos bontás szerepelnek.

A könyvtári osztályozás főosztályainak és osztályainak egymásutánja, 
amely a marxista tudományfelosztásra támaszkodik, végeredményben az objek
tív jelenségek közötti dialektikus kapcsolatot tükrözi, minthogy az egyes 
tudományok kapcsolatai, a közöttük való átmenetek az anyag mozgási formái 
kapcsolatainak és átmeneteinek felelnek meg. Csakhogy ezeknek a viszonyok
nak a tükrözése a könyvtári osztályozásban sajátos jellegű, alkalmazott 
jelentőségénél fogva pedig korlátozott. A könyvtári osztályozás főszakjai 
csak lineálisan következnek egymás után, ami nem teszi lehetővé az egyes 
tudományok között fennálló kölesönkapcsolatok sokrétűségének maradéktalan 
kifejezését. Egy dimenziós ábrázolás alkalmatlan a tudományok közötti köl
csönhatások, valamint a gyakorlattal való kapcsolatuk és történeti fejlő
désük tükrözésére.

A könyvtári osztályozás nem tudja és nem is kísérelheti meg a tudomá
nyok valamennyi kölcsönkapcsolatának tükrözését. A legfontosabb kapcsola
tokat kell tükröznie, azokat a kapcsolatokat, amelyek a szóban forgó fő
osztály helyét a rendszerben meghatározzák, a többi kapcsolatot azonban 
más szakokra történő hivatkozással kell feltüntetnie. E felelősségteljes 
feladat helytelen megoldása a legfontosabb kapcsolatok szétválasztásához 
és másodrangu kapcsolatok kidomboritására vezetne. így pl. nem véletlen 
a régi vita a szakozók között a paleontológia helyére vonatkozólag; egye
sek a biológiai tudományokhoz sorolják, mások a földtaniakhoz! vagy a lé
lektan helyéről, amelyet hol a filozófiával, hol az élettannal, hol pedig 
a neveléstudományokkal kapcsolnak összeg vagy a talajtan és számos más 
tudományág helyéről. E véleménykülönbségek alapját objektív nehézségek 
okozzák. Ezért elkerülhetetlen némely osztályozási megoldás feltételes és 
vitás volta.



II.

Az osztályozás további alcsoportJaiaál számos bonyolult belső 
szerkezeti kérdésre bakkanunk* Itt csak néhány olya® ragadunk ki jtősll- 
lük'. amelyeknek elvi jelentőségük ?aac A részlet problémákat . amelyek 
úgyszólván mindéa főosztályban Jelentkeznek figyelmen kívül hagyják.

Az egyik ilyen általános kérdés az országok csoportosítása a fo~ 
táblázatokban és a segédtáblákban.

A "Történelem", "Közgazdaságtudomány",-^Művészet", "Irodalom" fő- 
szakban. ds még a természettudományok és az alkalmazott tudományok 
csoportjaiban is nagy számban van olyas irodalom, amely agy-egy ország 
gazdaságára, történelmére, művészetére, irodalmára, tudományos eredmé
nyeire vonatkozik* Közismert a tizedes osztályozás földrajzi elosztá
sainak az a hibája, hogy a "kiválasztott" országokat előnyben részesí
ti ée nem sokat törődik a Szovjetani-óv/ŰL* Nincs egyetlen olyas szám. 
ami a Szovjetunió egész terjjletát jelciné* A Szovjetunió európai**é- 
szét ^47^-teX. az ázsiait {$11™ és 84/-el Jelöli; a két szám között
pedig a 'skandináv államok #48/. Görögország. Sváj®. Belgium. Hollandia 
\WJ, Ki na {51/ f Japán 452/ stb* foglal helyet*

Az új osztályozási ' javaslatban olyan megoldást kiaéraltunk »eg. 
amely minden modern államot egyenlő helyzetben mutat be és helyesen 
tükrözi az "egész világ" és az "egye® országok" fogalmakat*

A "Világtörténelem". "Világirodalom". "Az egész világ" stb* sza
kokba azt az irodalmat sorol jak, ami valamennyi H l *  számos országról 
ezól.- beleértve a Szovjetuniót és a kaié ti országokat is* Nem korlá
tozzuk ® "Világirodalom” , "Világtörténelem” stb* kifejezéseket*csak a 
nyugateurópai országokra* Lehetetlen, hogy a szovjet könyvtári osztá
lyozásban a világtörténelem a külföldi országok történelmével legyen 
azonos| ez a burzsoá tudomány hagyatékának felelne mag és lekicsinyel
né a Szovjetunió szerepét a világtörténelemben, a Szovjetunió népei- 1 
nek hozzájárulását a világkultúra és tudomány gyarapításához*

A történelmi szakokban a középkor, az új és a legujabbkori törté- 
naat szakban általános jellegű müvek, közös témák szerepelnek* Az ókori 
történetben viszont ezeken felül az egyes országokról és népekről szé
lé irodalmat is összefoglalJak. mivel az ókori népek és országok tör
ténetét nem lehet mindig a mai állámok történeti előzményének tekinte
ni* E csoportosítás az Ókor tanulmányozásának gyakorlatából ered,amely 
ezt a korszakot komplex módon tanulmányozza^  jSozzátehet lük, hogy az 
olvasók Snányeinek is ez felel meg*

A Szovjetunió, hazánk, a szocializmus első országa külön szakba 
kerül* A Szovjetunióra vonatkozó irodalmat teljes egészében, a legré
gibb időktől kezdve egészen napjainkig ide gyűjtjük*

A többi országot földrészek szerint csoportosítjuk* Ez lehetődé 
teszi, hogy bemutassuk azokat az egyes országok közötti gazdasági, 

j ideológiai, kulturális és egyéb kapcsolatokat, amelyek történetük,
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kultúrájuk, életformájuk megértéséhez szükséges. Az országok az egyes 
földrészek szakszámain belül nevük betűrendjében helyezkednek el. A 
jelzet a földrészt számából és az ország nevének első betűiből áll. Pl.

A "külföldi országok" jelzetet (̂ 3/8) arra használjuk, hogy amikor ez 
szükséges - különválasszuk a Szovjetunióra ill. a többi országokra vo
natkozó irodalmat. Viszont el is hagyható, mert a "külföldi" jelleg 
nem alkotórésze az egyes országok szakszámainak.

A népi demokratikus országokról szóló irodalmat Európa és Ázsia 
határain belül lehet csoportosítani, de külön csoportot is alkothatnak, 
amely -agy európai és egy ázsiai alcsoportra oszlik.

Véleményünk szerint nem szükséges az egyes országok jelzetébe a 
társadalmi rendszerre jellemző olyan indexet iktatni, mint amilyet a 
"Járási könyvtarak katalógusa" alkalmaz. Olyan nagykönyvtárak katalógu
sainak szerkesztésére, amelyek évtizedekre szólnak, ez az eljárás nem 
alkalmas. Mindamellett lehetőséget nyújtunk a népi demokratikus és kapi 
talista országok különválasztásának is.

Az egyes országok alatt a jelenlegi politikai határok közötti terű 
let értendő.

A földrajzi alosztások a következők:

Mint a szovjet könyvtári osztályozás minden elvi döntése, ez is he 
vés viták tüzében született. Sokan a "külföldi országok" jelzetet, vala 
mint a földrészek szerinti csoportosítást elvetették és csak az alábbi 
csoportokat javasolták:

(4AJi) Albánia
CSKa) Ki na*

Az egész világ. 
Szovjetunió. 
Külföldi országok. 
Európa.
Ázsia.
Afrika.

^ 7 J Amerika.
<8 > Ausztrália, Óceánia, Sarkvidékek.

A világtenger.

Az egész világ. 
Szovjetunió.
Népi demokratikus országok 
Kapitalista országok.



-  17 ~  ‘

Ez a javaslat azonban nem szolgálhatott a rendszer alapjául, mert 
a rendszernek és a jelzetelésnek számos lehetőséget kell nyújtania a 
könyvtáros számára.

1. a hazai és külföldi anyag megkülönböztetésére;
2. a béke, a demokrácia és a szocializmus, valamint az imperializ

mus és a háború táborának különválasztására;
3. földrajzi bontás létesítésére a biológia, geológia, földrajz 

stb. szakokban.

Az irodalom társadalmi rendszerek szerinti csoportosítása szűkítet
te volna a földrajzi alosztás használatának lehetőségét. A jelenlegi 
politikai ellentétet átvinni a régészetre, a néprajzi vagy földrajzi 
irodalomra primitívség és vulgarizáció lenne. Amikor a könyvtáros a 
Tlmirjazevről, Pavlovről, Micsurinról szóló irodalmat osztályozza, ki
emeli ezeket a müveket, és egyúttal hangsúlyozni kívánja az orosz tudó
sok eredményeit a biológiai tudomány történetében. Vájjon megengedhető 
volna-e azonban, hogy Lamarckot és Darwint a "kapitalista biológusok", 
Weissmannt pedig a "népi demokratikus országok biológusai" közé soroljuk? 
Az ilyen vagy hasonló esetekben helyesebb, ha a "Szovjetunió és "Külföl
di országok" megjelölést használjuk /szükség esetén az utóbbi szakot 
országokra bontjuk/, és igy mutatjuk meg, mivel gyarapította minden egyes 
nemzet az emberiség tudományát ée kultúráját. Ez a megoldás helyesebbnek, 
szélesebb látókörűnek bizonyul, hiszen a világ térképe szemünk láttára 
változik, de a nemzetiségi és állam-különbségek a népek és nemzetek kö
zött "hosszú, hosszú ideig megmaradnak, még a proletariátus diktatúrájá
nak világméretű győzelme után is"

A könyvtári osztályozás belső szerkezetével függ össze egy máaüc 
fontos kérdés:az osztályozás milyen fokain /csoportjaiban/ kell kiemelni 
a Szovjetunióról szóló irodalmat, kell az anyagot országok szerint cso
port ositani?

Tervezetünkben a Szovjetunióról ili. a többi országokról szóló iro
dalom elkülönítése többé kevésbbé szélesebb egységekben történik. Termé
szetesen szerepet játszik a ezóbanforgó tudományág jellege, tárgya, 
egye® ágazatainak differenciáltsága, tudományos vagy gyakorlati szempont
ból történő specializálódása.

A természettudományi szakokban a Szovjetunióról szóló irodalom álta
lában az "Általános osztály"-ba kerül, vagyis a kiemelés a tudomány tör
ténetére^ a tudomány szervezésére és jelen állapotára, oktatására stb. 
korlátozódik. Hasonló az eset az egyes regionális jellegű szakokban, 
amelyek a földrajzi közös alosztások táblázata szerint épülnek fel a 
földtan, földrajz, biológia stb. szakokban.

A társadalomtudományi szakokban a Szovjetunióról szóló irodalom 
elkülönítése részletáganként történik. így pl. a "Történelem. Történet- 
tudományok" főosztályt először szétbontjuk a következő módon; "Történe
lem" /itt a jelietek VI|Ö} Hl), T(3/8)/ "Régészet","Néprajz","Tör
téneti feegédtudományok". Ezeken belül választjuk külön a "Szovjetunió 
története", a "Szovjetunió régészete", a "Szovjetunió népeinek népraj
za" alosztályokat.
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Hasonló elvek szerint épül fel a "Művészei éa művészeteimél«t" fő
osztály is. Ez az elmélet és a művészet egyes fajai szériát a "Művészet- 
elmélet" , "Művészettörténet", "Építészet", "Szobrászat", "Festészet Se 
grafika", "Diszitő és alkalmazott művészet", "Színház","Film", "Tánc", 
"Zene" szakokra oszlik. Az országok szerinti alosztást a művészettörté
neten és az egyes művészeti osztályokon belül alkalmazzuk.

Ettől az elvtől csak a "Közgazdaságtudomány” főosztályban térhetünk 
el. Az általános és történeti osztályok /"Politikai gazdaságtan", "A 
közgazdasági elméletek története", "Gazdaságtörténet" után következik 
az "Egyes országok gazdasága" c. osztály. Ide gyűjtjük az ágazati gaz
daságok irodalmát, tehát az itt válik külön a Szovjetunió, a népi demok
ratikus és a kapitalista országok csoportjai szerint. Ez a rendszerezés 
akkor előnyös, ha egyes országok gazdaságát akarjuk tanulmányozni, de 
nehézséget okoz, ha az ágazati gazdaságtanokkal akarunk, foglalkozni az 
országokra való tekintet nélkül. Minthogy jpz olvasók inkább az egyes 
országok gazdaságának egészére, ill. egy bizonyos ország ágazati gazda
ságaira vonatkozó irodalmat keresnek, a földrajzi bontást tartottuk 
fontosabbnak. De gondoltunk arra is, hogy alternatív /vagylagos/ jelzet 
segítségével össze lehessen gyűjteni aztán az ágazati gazdaságok irodal
mát, s ezt ezen belül bontani országok szerint tovább.

Hasonló az "Állam és Jog. Jogtudományok" főosztály bontása. Az el
méleti és történeti osztályok /"Állam éa jogelmélet", "A jogfilozőfía és 
a politikai elméletek története", "Az állam és jog története"/ után a 
szovjet szocialista államra és jogra, a népi demokratikus és végül a 
kapitalista országok jogára vonatkozó irodalom osztálya következik. E 
három osztály mindegyikén belül alosztályokként szerepelnek az illető 
társadalmi rendszerre jellemző jogágazatok. Az egyes népi demokratikus 
országok ill. kapitalista országok az egyes jogágazatokon ill. jogi in
tézmények irodalmán belül választjuk külön.

így tehát a javaslat alapvető elve az, hogy a Szovjetunióról szóló 
irodalmat szélesebb egységekben csoportosítjuk ott, ahol ez nem mond 
ellent a tudományos szakosításnak, s igy tükrözheti a gazdaság, a jog, 
a népművelés stb. szocialista rendszerének sajátságait.

A forradalom előtti Oroszországra vonatkozó irodalom megelőzi a 
szovjet korszak irodalmát a történeti szakokban, de háttérbe szorul 
ott, ahol a-szovjet korszak irodalmának kell az első helyen állnia. 
Hasonlóképp járunk el a népi demokratikus országoknál is.

Olyan esetekben, amikor nem egyes országok alkotják a tanulmány 
tárgyát, hanem társadalmi intézmények, elvszerüen különbséget teszünk 
a kapitalista és a szocialista korszak között. A forradalom előtti 
Oroszországra vonatkozó irodalom a kapitalista országokkal kerül egy 
szakaszba. így pl. az "Állam és jog. Jogtudományok" főosztályban a 
"Szovjet szocialista állam és jog" ill. az "Állam és jog a népi demok
ratikus országokban" osztályokban természetesen a cári Oroszország 
vagy a monarchikus Románia joga és jogtudománya nem szerepelhet. Ezt 
az irodalmat a modern kapitalista országok irodalmával együtt az 
"Állam és jog a kapitalista országokban "Burzsoá jogtudomány" osztály
ba soroljuk.
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A könyvtári osztályozás történeti szakcsoportjaiban nagy jelentő
sége van a korszakokra bontásnak, a tudományos periodisálásnakc A kor
szakok elhatárolásánál azokból az egyedül helytálló módszertani megálía- . 
pitásokból kell kiindulni, amelyek az egyes országok illő társadalmi in
tézmények történeti fejlődését veszik alapul. A korszakok kérdés® ma még 
tudományos feldolgozás és vita tárgya, és ezért egyáltalán nem egységes 
azoknak a kézikönyveknek az álláspontja, amelyek alapján az egyes ágaza
tok osztályozását felépítettük. Az irodalom, művészet, állam és jog, 
filozófia, pedagógia történetével foglalkozó tudományos müvek, tankönyvek, 
programmok nem képviselnek egységes álláspontot sem az időrendi határok, 
a megfogalmazás, sem pedig az általános elvek tekintetében. Egyes tudo
mányágak a társadalomi és gazdasági formációk szerint, mások a marxizmust 
megelőző és a marxista korszak szerint, ismét mások évszázadok szerint 
csoportosítják anyagukat.

Az általános történeti folyamat, valamint a felépítmény /állam és 
jog, irodalom, művészet, filozófia stb./ története terén a korszak el
határolás még nem egységes. Nem egységes sem a világtörténet, sem az 
egyes országok története tekintetében. Osztályozási rendszerünkben az 
egységet csak oly mértékben tudtuk megvalósítani, amennyire azt a tudo
mány jelen állapota megengedi.

A világtörténetet a szovjet történettudomány álláspontja szerint 
az alábbi korszakokra bontjuk;

Ősközösség
Ókor /Rabszolgatartó rendszer/

Az ókori kelet 
Az antik világ

Középkor A^übéri rendszer/ V. sz.-l64o/
V-XI.század 
XI-XV. szárad 
XVI o-század-1640

Újkor /Kapitalista rendszer/ /l64o-1917/
Az angol forradalomtól a francia forradalomig /164o-1789/
A francia forradalomtól a párizsi kommünig /179o-187o/
A párizsi kommüntől a Nagy Októberi Szocialista Forradalomig. 

/1871-1917/
Az egyes országok történeti korszakainak kidolgozásánál figyelembe 

kellett vennünk, hogy a szovjet történettudomány egyes kérdéseket végle
gesen még nem oldott meg. A Szovjetunió történetét a társadalmi formációk 
szerint bontjuk korszakokra, tehát a fejlődés belső feltételeiből indu
lunk ki /a vita már csak az egyes korszakok időhatárairól folyik/. Ugyan
akkor a külföldi országok történetében gyakran nem azok belső fejlődésé
nek menetét, hanem a világtörténeti korszakhatárokat veszik alapul. A 
"Németország újkori története" /1648 óta/ elhatárolás nem felel meg az 
"újkori történet" ama jelentésének, hogy a kapitalizmus kora értendő 
rajta. A kapitalizmus Németországban jelentősen később alakult ki. Ezért 
az osztályozásnál kétféle módszert használunk;
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1. A társadalmi formációk szerinti bontást ott, ahol a tudományos 
periodizáció már megtörtént /a Szovjetunió, Anglia, és néhány európai 
népi demokratikus ország esetében/;

2. a világtörténeti korszakok szerinti periodizációt. Ez utóbbi 
esetben a szak elnevezése hangsúlyozza est a feltételes eljárást. Pl.s 
"India története az újkorban” és nem "India újkori története".

A társadalmi jelenségek /állam és jog, hadtudomány és hadművészet, 
népművelés/ történetében a korszakokra bontás majdnem telje® mértékben 
egybeesik a világtörténelem periodizációjával.

A "Filozófia története", a "Közgazdasági elméletek története", a 
"Szocializmus története" szakokban az általános történelmi határokon 
kívül a bontás két minőségileg különböző korszakot is figyelembe veszi 
A Marx előtti és a Marx utáni kort.

Végül az irodalomtörténetet és a művészettörténetet az irodalomtu
domány és a művészetelmélet tudományos periodizációja szerint bontjuk.

Mint már említettük, azok a szakszámok, amelyek a marxista-leninis
ta elméletet, a szovjet témákat, az élenjáró társadalmi jelenségeket és 
a tudományok haladó irányzatait fejezik ki, az osztályozás megfelelő 
szakjaiban az első helyre kerülnek, s bontásuk részletesebb. Az általá
nos közös elosztások lehetővé teszik, hogy a marxizmus-leninlzmus 
klasszikusainak megállapításait, a tudomány haladó képviselőinek müveit 
bármely szak élére helyezzük.

Különös figyelmet szenteltünk a szovjet korszak problémáinak. A 
történelmi szakokban ezek az Oroszország történetére vonatkozó irodalom 
után következnek. Azokban a szakokban azonban, ahol a történeti szemlé
let- nem alapvető nézőpont, mint a tudomány állásáról, szervezéséről, az 
elméleti, módszertani és egyéb kérdésről szóló irodalomban, az első 
helyre a szovjet korszak irodalma kerül, és csak azután következik az 
1917 előtti Oroszországra vonatkozó anyag. így az "Orvostudomány" főosz
tályban előbb helyezkedik el a "Szovjetunió egészségügye" és csak azután 
az "Egészségügyi Oroszországban a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
előtt" cimü szak. Hasonló a sorrend a "Fegyveres erők", a "Népművelés 
szerkezete, rendszere, állapota" stb. szakokba®.

Ugyanez az eljárás a népi demokratikus országok történetének a népi 
demokratikus korszakra vonatkozó irodalma esetében is.

A szovjet könyvtári osztályozás a modern élenjáró tudomány fogalom
rendszerén alapszik ugyan, de a "holt tudományoknak", az elévült problé
máknak, fogalmaknak, irányzatoknak is szán helyet. A könyvtárakban őr
zött politikai, gazdasági, jogi irodalom jelentős része elavult szerve
zeti formákkal, munkamódszerekkel, már nem lévő jogi intézményekkel fog
lalkozik. Ennek az irodalomnak azonban megmarad a forrásértéke, tudomá
nyos és történeti jelentősége. Persze külön kell választanunk a modern 
ismeretanyagtól, a hatályos jogi normáktól, a ma is használt formáktól 
és munkamódszerektől. Az ilyen különválasztás különösen fontos a nagy
könyvtárak katalógusaiban, amelyek a tudomány fejlődésének egész törté
neti útját tükrözik. De ennek a kérdésnek politikai jelentősége más 
könyvtárak számára is fennáll, különösen az olvasói katalógusok azarkesz
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tésének szempontjáböl.
Az elavult kérdések irodalmának elkülönítését 1 . a szak elmének 

megfelelő értékelő megfogalmazásával| 2. fordított időrendi beosztással! 
3« időrendi adatoknak a szak cimé'be való felvételével érjük el. Az el
különítést az egyes osztályokon ill. szakokon belül végezzük el.

III,

Amikor a burzsoá rendszerektől gyökeresen különböző szovjet könyvtá- 
ri osztályozást kidolgoztuk, egyúttal arra törekedtünk, hogy a könyvtár
tan elméleti és gyakorlati eredményeit figyelembe vegyük és felhasznál
juk. Ilyen felhasznált eredmények? a rokon osztályok szerkezete hasonlói 
az osztályon belül a tizedes bontás elve érvényesüli a rendszer az elosz
tások révén rugalmas! a Jelzetek egyszerűek és könnyen "észben tarthat ék"?, 
a szakok részletes bontása határtalan, a főtáblázatokban sem szereplő fo
galmak kifejezése céljából a jelzetek kombinálhat ők. Az azonos típusu, és 
az osztályozás minden vagy igen sok szakcsoportjában jelentkező hasonló 
jellegű irodalom azonos besorolása céljából állítottuk fel az "Általános 
közös alosztások" táblázatát.

Az lotáblázat a következő csoportokra oszlik;
a S marxizmus-leninizmua klasszikusai a szőbanfogó tudományról 

ill, tárgyról.
6 A Párt- és a kormányhátározatok,a társadalmi szervek elvi dön

tései.
B Elmélet és módszertan,
r A tudomány vagy tárgy története.

R Életrajzi, személyi adatok.
e/p A tudományos kutatómunka és a gyakorlati munka szervezése- 
& Irányítás és vezetés. ' '
Mr Intézmények és szervezetek.
M Expedíciók, kirándulások, kiküldetés stb.
®  A tudomány ill, tárgy statisztikája.
P Szervezés, racionalizálás, a munka termelékenysége.
© Felfedezések, újítások
* Tájékoztató anyag
y  Káderek.
$ A tudomány ill. tárgy tanulmányozása ill. tanítása. /Szakképzés/
x A tudomány ill. tárgy propagandája ill. népszerűsítése.
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K  Pályázatok, versenyek, szpartakiádok, ollmpiészok stb*
9B A tudományos kutató,, valamint a gyakorlati munka módszertana 

és technikája.

Ezt a táblázatot mindenekelőtt akkor használjuk, amikor politikai, 
ill. tudományos meggondolások nem engedik meg, hogy. a különböző azociá- 
lis jellegű jelenségeket egy jelzettel foglaljuk össze. A vezető helyet 
ezért a "Marxizmus-leninizmua klasszikusai a szőbanforgő tudományról ill. 
tárgyról", a "Párt- és kormányhatározatok" c. csoportok foglalják el, s 
azután következnek az elméleti és módszertani irodalom számára alkotott 
jelzetek.

A földrajzi és időrendi alosztásokről az előző fejezetben volt szó.
A következő táblázat lehetőséget ad arra, hogy a ©üveket kiadvány 

fajok szerint /formai szempontból/ és rendeltetés szerint csoportosítsuk:
(01) Bibliográfiák
(02) Kézikönyvek
(03) Hivatalos kiadványok
(04) Sorozatok. Gyűjtemények. Összes müvek
(05) Időszaki és folytatólagos kiadványok
(06) Szemléltető anyag
(07) Tankönyvek és segédletek
(08) Népszerű /tömeg-/ kiadványok. Kiadványok meghatározott olvasó- 

ceoportok számára
<P9) Egyéb kiadványok

Az egyes szakokban és alszakokban az irodalom tematikus bontására 
szolgálnak a k o r l á t o z o t t a n  k ö z ö s  e l o s z t á s o k .  
Az általános közös elosztásokkal szemben az jellemzi őket, hogy egy-egy 
osztály vagy még szükebb szak területén alkalmazhatók, minthogy azok 
speciális tartalmával vannak kapcsolatban.

Számos nehézség állta utunkat a jelzetrendszer kialakítása közben.
Az eddig, nyilvánosságra hozott rendszerek közül egy sem felel meg egy
szerre valamennyi szükséges követelménynek /logikus rend, egyszerűség, 
rövidség, könnyen észten tartható és jól kimondható jelzetek./ Mégegyszer 
meg kellett vizsgálnunk a tizedes osztályozás, a Library of Congress és 
a Blise-féle osztályozás, a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár és#a moszkvai 
Állami Egyetemi Könyvtár jelzetrendszerénak és az egyes könyvtárosok 
hozzánk eljuttatott rendszereinek előnyeit és hátrányait, de egyik sem 
elégíthetett ki teljesen bennünket.

Egységes jelzetrendszerre volt szükségünk, olyanra, amely éppen 
úgy megállja helyét a kis falusi könyvtárban, mint akár az általános, 
akár a szakirányú nagykönyvtárakban. Olyan rendszernél kellett megállapod
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nunk, ami lehetőséget nyújt mind a részletesére, mind a rövidítésre,* 
és megőrzi a jelzetek jelentéséóek egységét az egyes szakok aránytalan 
terjedelme esetén is* Röviden olyan jelzetrendszerre volt szükség, ami
nek alapján a közeljövőben ki lehet fejleszteni a könyvek és folyóirat
cikkek központi osztályozását valamennyi könyvtár számára*

E feladatokat figyelembevevő a logikus jelzetalkotás mellett dön
töttünk,, ami a rendszer logikáját a jelzetek révén rögzíti, ezért köny- 
nyen emlékezetben tartható, s egységes alapon igen rövid ás igen rész
letező jelzetek alkotására nyújt lehetőséget*

A nemzeti kultúra felvirágzása, a Szovjetunió népeinek nyélvén meg
jelenő könyvtermés kiszélesedése, a szövetséges köztársaságok könyvtár
hálózatának szakadatlan növekedése azt kívánja, hogy a jelzetek a sok
nemzetiségű Szovjetunió minden könyvtára számára alkalmasak legyenek* 
Ezért használunk a jelzetekben arab számokat és ezért vannak túlsúlyban 
a számjelzetek*

A számrendszernek vannak azonban hátrányai; túl szűk ahhoz, hogy 
egy jellel lehessen jelölni a főosztályokat, ahhoz viszont túl bő, hogy 
ezeket két jeggyel jelöljük* Ha kétjegyű számjelzetet alkalmazunk a fő
osztályoknál, ezek sora túlságosan széthúzódik, ez kis könyvtárak számá
ra alkalmatlan* Ha viszont bizonyos kétjegyű számokat kihagyunk,a jelze
tek lesznek túl hosszúak* Azt is figyelembe kell venni, hogy az átszako- 
zás előreláthatólag hosszú ideje alatt az uj rendszer jelzetei ne esenek 
egybe a jelenleg használt jelzetekkel* Ezek a meggondolások arra bírtak 
bennünket, hogy, - bár a számoknak az őket megillető szerepet szántuk, - 
a főosztályokat mégis betűkkel jelezzük* Az a tény, hogy az orosz nyel
vet nemcsak a Szovjetunió nemzetiségei körében, hanem a külföldön ia 
tanulják, továbbá nemzetközi nyelvként való elismerése jogot adott ne
künk arra, hogy ne latin, hanem eirillbetüket használjunk*

így tehát jelzetrendszerünk logikus, vegyes betü-szám rendszerrel 
dolgozik /cirill betűk és arab számok/, túlsúlyban azonban a számjelze
tek vannak.

Ezt a megoldást bizony nem egy csapásra leltük meg* Mindaddig amíg 
a feladat csupán a Lenin Könyvtár szolgálati szakkatalógusának kidolgo
zása volt, az elsődleges és másodlagos bontást igen széles alapokon 
képzeltük el, hogy az egyes szakszámok a lehető legrövidebbek legyenek.

1946 és 1947 évi terveinkben a cirill nagybetűket használtuk az 
első- és másodikrendü bontás jelölésére, számokat csak a továbbiakban 
alkalmaztunk*

A főosztályok száma ezekben a tervekben több mint 30, a második 
lépcső pedig több mint 350 kétbetűs jelzetet tartalmazott. Ez a rend
szer viszont nem volt elég rugalmas, a jelzeteket nehezen lehetett em
lékezetbe vésni, kiejtésük pedig nem mindig volt könnyű* Ez a rendszer 
kis könyvtárak számára teljesen alkalmatlan. Ennek figyelembevételével, 
a továbbiakban a tömegkönyvtárak osztályozásának kidolgozásakor csökken
tettünk kellett a főosztályok számát, s a jelzethez egy betűt kellett 
használnunk. Végül is eljutottunk a fent ismertetett változathoz. Gya
korlati értéke a területi, járási és falusi könyvtárak számára szóló rö-.
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rövidített táblázatok kidolgozásékor világlott ki,
A kiskönyvtárak számára alkotott jelzetek igen egyszerűek, gyakran 

sokkalta egyszerűbbek a megsJtt>kott Tropovszkij féle, vagy a "Falusi és 
kolhozkönyvtárak ajánló katalógusának” jelzeteinél. Pl, ebben a kata
lógusban a "Békaharc” száma 327,3, az uj tervezetben E3j az "Állatorvos- 
tan" 636,09 a mi tervezetünkben X9.

A járási könyvtárak táblázataiban a jelzetek általában 3-4 jelből 
állanak. Pl,

X Agronomie. Állatorvostan

X4 Részletes növénytermesztés.
X41 Szántóföldi növények.
X412 Gabona- és babfélék.
X413 Olajosnövények, Gyógynövények,

A területi könyvtárak táblázataiban a tematika többrétű és jobban 
a részletekbe megy. Ezért itt a jelzetek már megnyúlnak s bonyolultabbá 
válnak. Végül a mintegy 60.000 foszakszámot tartalmazó nagy táblázatban 
nem egysor egész hosszú jelzetekkel találkozunk, de még mindig hosszabbak 
lennének, ha a szóbanfagó fogalom alárendeltségi fokát még szélesebb ala
pon akarnék kifejezni.

A jelzetek logikus felépítése persze nem öncél számunkra, hanem 
pusztán eszköz. Hogy fölösleges bontási fokokat ne iktassunk bé, hogy a 
jelzeteket feleslegesen ne nyújtsuk, néha eltérünk a logikus szerkezet
től. így tehát az egyes társadalomtudományi főszakok jelzeteit nem ren
deljük aláaaz általános, a szélesebbkörü fogalmat egy sorba állítottuk 
azzal a részletfogalommal, ami logikailag alája van rendelve. Pl.:

B  Társadalomtudományok /általában/
F  Történelem. Történettudományok.
£  Közgazdaságtudomány.
E. Politika. A társadalom élete.

Hasonlóan járunk el fontos, gyakran használt szakszámok esetén. Pl. 
a földrajzi elosztásoknál a (.0)  "Egész világ" egy sorban áll az 
Szovjetunió es (4 ) Európa jelzetekkel, noha az utóbbiak logikai szem
pontból a világ részei,

A logikus jelzetek technikailag lehetővé teszik, hogy a fogalmak 
kölcsönkapcsolatáit szélesebb alapokon lehessen ábrázolni. De a tudo
mányos fogalmak logikájának ilyen abszolút pontos tükrözése a könyvtá
ri osztályozási jelzetben gyakorlatilag felesleges.
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A további alosztályokban - ha tudományos rendszerzés az osztályo
zott tárgyak'jellegénél fogva lehetetlen vagy nem célszerű - megenged
hetőnek tartjuk a szakok betűrendes egymásutánját.

Nem gondoljuk, hogy ezzel kimerítettük a jelzetflkotás problémáit 
csak áz általános jellemzést nyújtottuk. Végül még azt kívánjuk megje
gyezni, hogy jelzetrendszerünk lehetővé tette, hogy a jelzetek’egysé
gét a táblázatnak mind a négy változatában megőrizzük oly mértékben, 
amint csak lehetséges volt. Javaslatunk alapján a legkülönfélébb rész
letező szakkata.lőgusfajtákat lehet felépíteni 2o csoporttól 60.000 
csoportig, sőt ezt a számot az általános és korlátozottan közös elosz
tásokkal még növelni lehet.

A szovjet könyvtárosok, akik jól ismerik a tizedes osztályozást, 
könnyen el fogják sajátitahi a nagybetűk használatát a főosztályok je
lölésére, valamint a jelzet szám részének szerkezetét. Ezt a meggondo
lást nem hagyhatjuk figyelmen kívül, amikor a többszázezres könyvtáros 
hadseregről és az uj rendszer elsajátításáról beszélünk.

IV.

A szovjet könyvtári osztályozás rendszerének ki kell elégítenie 
minden könyvtár igényét a legnagyobb tudományos könyvtártól kezdve 
egészen a legkisebb falusi könyvtárig. Ez az oka annak, hogy többféle 
változatot kellett kidolgoznunk.

Noha az osztályozási javaslat főosztályait még nem hagyták jóvá, 
lehetségesnek tartottuk, hogy a területi, járási és falusi könyvtárak 
táblázatait kidolgozzuk. Meg kellett állapítanunk, hogy rendszerünk és 
jelzeteink elég rugalmasak-e, tudunk-e ennek alapján olyan egységes 
rendszert alkotni, ami rugalmasság tekintetében nem marad a tizedes 
rendszer mögött.

Mindegyik változat azonos módszertani alapokon nyugszik, lényegé
ben egységes szerkezetű és jelzetelésü. A változatok között a különb
ségeket azoknak a könyvtáraknak a sajátosságai határozzák meg, melyek 
számára készültek. Az eltérés a táblázatoknak az állományhoz szabott 
terjedelmében, az olvasói katalógus számára szigorúan válogatott tema
tikában, a fő- és segédtáblázatok egyszerűbb szerkesztésében, az egy
szerűbb és rövidebb jelzetekben jut kifejezésre.

Mindegyik változatot a megfelelő könyvtártípus szakkatalógusa 
alapján készítettük és gyakorlatban is kipróbáljuk.

A tudományos n a g y k ö n y v t á r a k  osztályozása a Lenin 
Könyvtár szolgálati szakkatalógusa alapján készült, jelenleg gyakorla
ti próba alatt áll. 1954«február 1 óta folyik az uj beszerzések kísér
leti szakozása. A tapasztalat azt bizonyltja, hogy az uj rendszer leg
több szakcsoportja kiállja a próbát, egyúttal azonban szükségessé vá
lik egyes szakszámok, a betűrendes mutató és a segédtáblák módosítása, 
pótlása. Át kell dolgozni a rendszer módszertani útmutatóját is, Ízt
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a változatot teljes terjedelmébe® csak a legnagyobb általános és Mák- 
könyvtárak használhatják®

A k ö z t á r s a s á g i g  h a t á r v i d é k i  é s  t e 
r ü l e t i  k ö n y v t á r a k  számára 15 000 azakszámot tartalma
zó táblázatot dolgoztunk ki® "Ez a változat még nem veszi figyelembe a 
könyvtárak minden sajátságát* mert a Lenin Könyvtár nagy olvasótermének 
szakkatalógusa alapján készült» Az elkészült javaslatot az érdekéit 
könyvtáraknak meg kell vitatnioko Ezután végezzük majd al a szükséges 
módosításokat®

1953 év folyamán a Lenin Könyvtár elkészítette a tömegkönyvtárak- 
nak* főként a maximum 100®000 kötetes j á r á s i  é s  v á r o s i  
k ö n y v t á r a k n a k  szánt táblázatokat® Izek 1000 jelzetet tar
talmaznak, úgy azonban* hogy a jelzetek értelmezésébe 4000 fogalmat 
foglaltunk bele, s ezeket a betűrendes mutatóba is felvettük®

E változat számos osztálya belső szerkezet tekintetében jelentő
sen különbözik a nagykönyvtárak táblázataitól® A különbségek persze 
nem elvi, hanem módszertani jellegűek®

A járási könyvtárak táblázatait főként ott egyszerűsítettük* ahol 
az állomány összetétele, ill® az olvasók érdeklődése nem kívánja meg a 
nagy osztályozási rendszer bontási fokát® így például a nagy tudományos 
könyvtárak táblázatában a nyelvek genealogikus - nyelvészek számára ké
szült - csoportosítása található® Nyilvánvaló, hogy az egy kis könyvtár 
számára feleslegesen bonyolult, mart itt csak a legelterjedtebb, az Is
kolában tanított nyelvek irodalma található® Ezért készítettük a járási 
könyvtárak számára az alábbi egyszerűsített, gyakorlatilag a célnak meg
felelő csoportosításts

A SzU népeinek nyelvei 
Orosz nyelv
A SzU népeinek nyelvei az oroszon kívül

Külföldi nyelvek
Holt nyelvek.

Hasonló egyszerűsítések fordulnak elő a "Hadtudomány® Hadművészet", 
sí "Orvostudomány" és más szakokban® A szovjet könyvtári osztályozás 
egész rendszerének végső megfogalmazásánál még egyszer elemezni fogjuk 
a nagy és kis táblázatok közötti különbségeket® Lehetséges, hogy néhány 
egyszerűsített megoldás, amit a rövidített táblázatokban alkalmaztunk, 
célszerűnek fog mutatkozni a nagy táblázatok számára is® Minden esetre 
a táblázatok közötti eltéréseket a minimumra fogjuk csökkenteni, csak 
azok a különbségek maradnak meg, amelyeket a töaegköayvtárakbaa az 
állomány összetétele és az olvasók igénye indokol®

A Járási könyvtárak osztályozási táblázatait szinte laboratóriumi 
eljárással vizsgáljuk felül® A Lenin Könyvtár cédula-szakkatalógust 
állít fel arról az irodalomról, amelyet a "Járási könyvtárak katalógusa" 
Ipáéodi&Ckiadás) számára ajánl, a táblázatok vizsgálatát & moszkvai te
rület-kuncevoi járási könyvtárának katalógusa alapján fogjuk felülvizs
gálni®
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A le i 8 k ö n y v t á r a k ,  főkért községi és k o Ih oz fc 8 ay v t árp k 
számára rövidített táblázatok készülnek. 25O jelzetet tartalmaznak, ami 
a azakszámok magyarázatéban és a betűrendes mutatóban szereplő 1.000 
fogalomnak felel meg? A főosztályok alkalmasak a kis könyvtárak állomá
nyának elrendezésére is. Ami a táblázatok részletes bontását illeti, ®So'k 
teljes mértékben kielégíthetnek egy 10.000, sőt 15.000 kötetes könyvtárt 
is?

A tervezet előzetes megvitatását a Lenin Könyvtár szervezte meg a 
falusi könyvtárosok számára. A vita során kiderült, hogy a tervezet általá
ban kielégíti a kis könyvtárak igényeit, s hogy a vegyes ^betű-szám^jel
zeteket könnyen mag lehet jegyezni. Ez természetes, hiszen a tervezet 
főosztályai sokkal logikusabban csoportosulnak és rövidebbek is, mint a 
Tropovszkij~féle táblázatok vagy a "Járási könyvtár katalógusa" e. kiad
vány jelzetei.

A rövidített táblázatokat 1953 végén az izmaili falusi könyvtár ka
talógusainak szerkesztésénél /moszkvai terület, kuncevoi járás, 3=000 
kötet/, továbbá Osztrov község könyvtárában /moszkvai terület, lenini já
rás, 9.000 kötet/ már felhasználtuk. A táblázatok megállták a próbát. 
Miután az osztályozási tervezet főosztályait jóváhagyták, a könyvtárak 
állományát az uj rendszer szerint kell majd felállítani és néhány hónap 
leforgása alatt meg kell állapítani, életképesek-e azok a tömegkönyvtárak 
szokásos munkafeltételei között.

Rendkívül fontos a rövidített táblázatok használhatóságának vizsgá
lata az általános jellegű könyvtárakban. Mert éppen a tömegköayvtárak - 
területiek, járásiak, falusiak, - lesznek az uj osztályozás fő alkalmazói. 
Ezzel persze nem merül ki e táblázatok használhatóságának lehetősége. Az 
egységes osztályozásnak figyelembe kell vennie a szakkönyvtárakat is. Ez 
külön, önálló kérdés, de már most felvetendő, amikor az osztályozási rend
szer munkálatai még folyamatban vannak éa amikor még figyelembe lehet 
venni a szakkönyvtárak igényeit és követelményeit.

E könyvtárak szakkatalógusainak sajátosságai;
1 . az egyes szakok bontáséinak aránytalansága, számoa szak teljes 

hiánya, ill. csak igen globális felvételei
2, az osztályok és alosztályok sajátos komplexumban jelentkeznek, amit 

az olvasó igénye határoz meg.
Az első sajátosságból eredő követelményeket teljes egészükben ki le

het elégíteni a részletes és rövidített táblázatok megfelelő szakjainak 
kombinációjával. A második sajátmoságból eredő követelményeket részben a 
közismert "viszonyítás" jelének alkalmazásával lehet kielégítenie

A Lenin Könyvtárnak tekintélyes tapasztalata van az osztályozás szak- 
könyvtárakra való alkalmazása tekintetében, s ez feljogosít bennünket arra 
hogy kijelentsük; javaslatunk ott is teljes mértékben használható.

Nyilvánvaló, hogy nem lesz akadálya az uj rendszer alkalmazásának az 
tt.H. nyelvi, népi- éa tájismereti katalógusok szerkesztésénél jsem. Ezt a 
megállapítást tapasztalataink támasztják alá; az egységes osztályozás 
alapján szerkesztettük meg a mongol nyelvű irodalom osztályozását.
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Nem volt lehetőségünk arra, hogy szélesebb körben folytassuk kísér
leteinket , hogy a tömegkönyvtárak és a szakkönyvtárak katalógusai, vala
mint állománya alapján dolgozzunk, kénytelenek voltunk itt is csak "fel
derítésre" szorítkoznia E felderítés eredményei azonban azt engedik re
mélni, hogy az uj osztályozás a különféle tipusu könyvtárakban egyaránt 
megállja majd a próbát.. Mindenféle tipusu könyvtárban legyünk gondosak, 
józanok és elővigyázatosak, amikor a változatokat felülvizsgáljuk és 
akkor is, amikor az uj osztályozást bevezetjük, mert ez felelősségtel
jes és bonyolult munka.. Ez teszi lehetővé, hogy az uj osztályozás fogya
tékosságait észrevegyük és helyreigazitsuk, mielőtt azt tömeges haszná
latra sajtó alá bocsátanánk®

V,

Idejénvaló már most felvetni az egész könyvtárhálózat szakkataló
gusainak uj elvek szerinti átszakozását« Ha minden könyvtár számára egy
séges osztályozási rendszerünk lesz, már a legközelebbi jövőben lehető
vé válik az újonnan megjelenő könyvek központi osztályozása, s ezzel az 
uj rendszer bevezetésének feladatát részben már meg is oldottuk., Sokkal 
bonyolultabb a már meglévő katalógusok átszakozásának kérdéses Ennek 
megkönnyítésére lehetővé kell tenni az átszakozás munkálatainak közpon
tosítását®

Ezt a lehetőséget a kis könyvtárak számára már megtaláltuk® A já
rási, falusi, szakszervezeti és más kiskönyvtárak katalógusainak átsza- 
kozása cédulaalaku mintakatalógussal megoldható® A nagy általános jel
legű, ill® szakkönyvtárak számára ezonban az uj osztályozási rendre va
ló áttérés központi megoldásának útját nem találtuk meg® Ehhez figye
lembe kell venni azt, hogy a Lenin Könyvtár, az Akadémiai Könyvtár, a 
Szaltükov-Scsedrin Könyvtár, a moszkvai és leningrádi egyetemi könyvtár 
szolgálati katalógusai jó néhány tucat millió cédulát jelentenek® Vi
szont e könyvtárak állománya jelentős mértékben azonos® Ez az azonosság 
majdnem teljes a szovjet irodalom terén és igen jelentős a forradalom 
előtti orosz irodalmat illetően® Föltétlenül el kell kerülni a párhuza
mos munkát az azonos természetű állomány átszakozásánál, mert végrehaj
tása sok időbe és jelentős költségbe kerül®

Ezt a munkát egyszerűbbé, olcsóbbá és gyorsabbá lehetne tetani, ha 
a Lenin Könyvtár szakkatalógusát mikrofilmre vennék olyan ütemben, 
amint azt átszakozzák® A mikrofilmet a szokásos vetítőkészüléken olvas
va a nagykönyvtárak rövid idő alatt elkészíthetik saját állományuk 
szakkatalógusát, ehhez akár a régi szakkatalógus kartonjait is felhasz
nálhatják. A mikrofilm mint a szakkatalógus szerkesztésének, mint az 
élenjáró tapasztalatcserének módszertani eszköze széles körben nyerhet
ne alkalmazást a területi könyvtáraknál, sőt a szakkönyvtáraknál is,

A mikrofilmezéssel történő centralizált munka biztosítja valamennyi 
szakkatalógus egységes voltát® Ráadásul a könyvtárak felhasználótják a 
mikrofilmet részben saját speciális céljaikra is® Fennáll a lehetősége 
annak, hogy minden szakkatalógus politikai és eszmei színvonalát emel
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hessük. Megvalósul a nagykönyvtárak: együttes munkájának s lehetősége* 
a munkamegosztás, a tapasztalatcsere és a tudományos módszertani köz
ponti irányítás lehetősége az osztályozás, valamint a szakkatalógus szer
kesztése terén#

Előzetes számítások alapján a cédulakatalógus mikrofilm segítségé
vel való elkészítése tízszer gyorsabb és tiz-tizenötször olcsóbb, mint 
mikrofilm használata nélkül.

Ha állításunk helyes, akkor van elegendő eszköz a szovjet könyvtá
rosok kezében ahhoz, hogy politikai, tudományos és módszertani szempont
ból egységes szakkatalógusokat teremtsenek. Ezek az eszközök? központo
sított osztályozás, cédulákra nyomtatott mintakatalógusok, végül mikro
filmek.

Majdnem minden kérdés, amit itt felvetettünk, kezdve az uj osztá
lyozás elméleti alapvetésétől egészen bevezetésének módjáig önálló 
cikkek témái lehettek volna. Röviden kellett felvetnünk ezeket @ kérdé
seket, de weméljük, hogy ez a cikk csupán megindítja az uj könyvtári 
osztályozás megvitatását a sajtóban.

Melléklet

A KÖNYVTÁRI OSZTÁLYOZÁS TERVEZETÉNEK FONTOSABB SZAKCSOPORTJAI

A MARXIZMÜS-LENINIZMUS
A1 A marxizmus-leninizmus klasszikusainak müvei 
A2 Irodalom a marxizmus-leninizmus klasszikusainak müveiről 
A3 Marx-Engels-Lenin Sztálin élete és tevékenysége 
A4/7 A marxizmus-leninizmus elmélete-
A4 A marxizmus-leninizmus elmélete. Általános kérdések

- A5 A marxizmus-leninizmus filozófiája
A6 Marxista-leninista közgazdaságtan 
A7 Tudományos kommunizmus

"*■/ A főosztályok jelzésére néhány be tüt (B, K,)D}aem használunk fel. E
kihagyásoknak, amelyek a főosztályok többszörös átdolgozásának követ
kezményei, nincsen elvi jelentőségük. A főosztályok sorrendjének jó
váhagyása után a betűk elosztását még egyszer felül fogjuk vizsgálni, 
fel fogjuk használni a most kihagyott E,KésKbetüket és az 0 ás 4 be- 

v tűket fogjuk kihagyni, amiket könnyű számjegyekkel összecserélni.
Azok a jelzetek,amelyek az alcsoportban nem szerepelnek,még nincsenek 
felhasználva.-
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B TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK. /Általában/

r  TÖRTÉNELEM. TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK
F(Q) Tilágtörténet
F(i} A Szovjetunió története
F(3/3} Külföldi országok és népek története
F4 Régészet
F5/8 Néprajz
F9 A történelem segédtudományai

KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY 
Politikai gazdaságtan 
A közgazdasági elméletek története 
Gazdaságtörténet 
Gazdaságföldrajz 
Egyes országok gazdasága
Ágazati gazdaságtanok /Alternatív jelzet/
Nemzetközi gazdasági kapcsolatok

FOLPTIKA. A TÁRSADALOM ÉLETI
Társadalmi és politikai rendszer. Belső helyzet. Belpolitika. 
Kommunista pártok. Kommunista mozgalom
Szakszervezetek. Szakszervezeti mozgalom. Társadalombiztosítás
Ifjúság. Kommunista és demokratikus ifjúsági szervezetek. Ifjú 
sági mozgalom.
A nők társadalmi helyzeté. Nömnzgalmak. NSszövetségek
Mozgalmak a béke és a demokrácia védelmében a fasizmus és a 
háború ellen. A dolgozók nemzetközi szolidaritása
Nemzetiségi és gyarmati kérdés. Nemzetiségi politika. Nemzeti
ségi felszabadító mozgalom
Nemzetközi kapcsolatok. Külpolitika. Diplomácia

ÁLLAM ÉS JOG. JOGTUDOMÁNYOK 
Az állam éa jog elmélete
A jogfilozófia és a politikai elméletek története 
Állam- és jogtörténet



£5 Állam éa jog*
2C5C A szovjet szociálist® állam éa jog. Szovjet jogtudomány
S£5ÍJ A sápi demokratikus országok állam- és jogügye. A népi 

demokratikus országok jogtudománya
&5K Állam és jog a kapitalista országokban. Burzsoá jog

tudomány
M .7 Nemzetközi jog

BE HADTUDOMÁNY. HADÜGY
ÍEL A marxista-leninista tanitás a háborúról és a hadseregről.

A szovjet katonai ideológia alapjai. A szovjet hadtudomány 
alapjai

M2. Hadművészet
M3- A háborúk éa hadművészet története

A fegyveres erők. Történetük,, szervezetük, felszerelésük és 
kiképzésük

M>/ö Egyes fegyvernemek
32T3? Hadtáptőrület a a fegyveres erők utánpótlása
M8 Katonai földrajz
M9V9á Katonai földmérés. Katonai topográfia. Katonai térképészet 
M95 Haditechnika és fegyverek. /Általános müvek/

JI KULTÚRA. TUDOMÁNY. OKTATÁSÜGY
JEL Kultúra. Kulturális épitömunka
JI2- Tudomány. Tudományos kutatómunka
JI3 Sajtó
JI4 Közoktatás. Pedagógiai tudományok

Testnevelés. Bport 
JI$ Népművelés. Klubok
JTJ? Könyvtárügy. Bibliográfia
JÍS Múzeumok. Táj ismeret

Levéltárügy. Levéltártan

M ____ EILOZÓEIAI -TUDOMÁNYOK. LÉLEKTAN
ME A filozófia története
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M4 A főbb filozófiai kérdések a Marx előtti és a módéra 
burzsoá filozófiában

MS L ogika

MS Történetiilozőfia és társadalomfilozófia
W f Erkölcstan
MS Esztétika
M9 Lélektan

h : f i l o l ó g i a i  t u d o m á n y o k , i r o d a l o m
HL Filológia
H2. Nyelvészet
H3  Szépirodalom és irodalomtudomány
B3. Folklór /Népi orális irodalom/
H9 Gyermekirodalom

Q  MŰVÉSZET ÉS MŰVÉSZETELMÉLET
GB. Művészetelmélet
Q(Q/Ö^Müvészettörténet« Egyes országok és népek művészete 
QL  Építészet
02. Szobrászat
G 3  Festészet
04 Grafika
G5 Diszitő- és alkalmazott művészet
06 Színház
07 Film
O B  Koreográfia /lánc/
09 Zene

B  YAL1ÁSTÖRTÉNET. ATHEIZMUS

P  TERMÉSZETTUDOMÁNYOK /általában/

O  FIZIKAI ÉS MATEMATIKAI TUDOMÁNYOK^ ?VEGYTANI TUDOMÁNYOK
C L Matematika



C2 M echanika

C 3  F i z i k a

04 Kémia

Cő Á s v á n y ta n

06 C s i l l a g á s z a t

T GEOLÓGIAI jg FÖLDRAJZI TUDOMÁNYOK
T I  Geodézia® Fénytérképezés. Térképtan 
U S * Geofizika
T 3  Geológia® F ö l d t a n i  tudományok  

T5 F i z i k a i  f ö l d r a j z

T9 T á j f ö l d r a j z

¥  B IO L Ó G IA I TUDOMÁNYOK

Yl. Á l t a l á n o s  é l e t t a n

¥ 2 ő s l é n y t a n

¥ 3  H i d r o b i o l ó g i a

y 4  P a r a z i t o l ó g i a

¥5 M i k r o b i o l ó g i a  és a v í r u s o k  e l m é l e t e  

¥6 N ö vén yta n

¥ 7  Á l l a t t a n

¥B Embertan

¥9 Az ember embriológiája és anatómiája. Az ember és az 
állatok élettana. Biokémia

$ OKYO STIXD OMÁN!OK

$1- Egészségügy és egészségvédelem.
$ 2  Az orvostudomány b i o l ó g i a i  alapjai 
■ £3 E l m é l e t i  orvostudomány  

$ 4 / 7  K l i n i k a i  orvostudomány  

$ 8  K a t o n a i  o r v o s t a n

. $ 9  T ö r v é n y s z é k i  o r v o s t a n
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X AGRQNOMXA* ÁLLAT ORVQSTAN
XE A mezőgazdaság természettudományos és technikai alapvetése
X3/5 Nővénytermeszt és
X6 / 7 Állattenyésztés
Aw Vadászata Vadállatok tenyésztése* Halászat és haltenyésztés,

Tsngari halászat
Aw Állatorvostan

Ű R  TECHNIKA * MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
m

/k -
J

«3 /58 
U7 
U8 
US
m.
vz
* i 3 / 4

H5/Q.
m / r
va.
M9
BEL/5 
III 6 / 7  
108/9  
IlCL/8
HTO

Általános műszaki tudományok 
Energetika
1; Elektronnergetika
Ü r: Hidroenerge t ika
II Hőenergetika /Kőtechnike/
U Szélenergetika 

He 11 oe ne rget ika
U53 A magenergia felhasználása 
Elektrotechnika
Rádí őt e eh ni Ica* Vezetékes hírközlés. Elektronika
Automatika és telemechanika
Bányászat
Fémismeret
Kohászat
Fémek megmunkálása« A gépgyártás és a szerszámgépgyártás 
technológiája
Gépgyártás
Szerszámgépgyártás * Szers zárnipár
Ága za 11 gépgyártás
Műszergyártás * Finommechanika
Kémiai technoiőgia
És la Imiszeriparoic
Könnyűipar
Építőipar *
Közmüvek technikája 
Közlekedés
Repülés és léghaj ozás
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