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Zsák D. :
egyszerűsítsük a könyvek katalógizálását a területi könyvtárakban

A területi könyvtárakban folyó könyfeIdőigozásnál igen sok időt 
rabol el az, -hogy a katalóguscédulákra rá kell vezetni az újonnan beér
kezett másodpéldányok leltári ez urnát.

A területi könyvtárakban rendszerint az alábbi katalógusok vannak: 
1/ A könyvtár egész állományát felölelő szolgálati betűrendes ka

talógus?, 2/ 'általános olvasói betűrendes katalógus § 3/ általános olva
sói szakkatalógus ?, 4/ a kölcsönző osztály /részleg/ kézirattárának ol
vasói szakkatalógusa?, 5/ olvasói szak- és szolgálati betűrendes kataló
gusok azokról a különleges kiadványfajokról» amelyek nem kerülnek bele 
az általános katalógusokba?, 6/ a tájirodaloo szolgálati szakkataXőgüaaj 
7/ a helyi kiadványok szolgálati betűrendes katalógusáé

nymodon tehát, a néhány speciális-, az axiómáiig egyik vagy másik 
részét tükröző katalóguson kívül, két katalógus áll az olvasó rendelke
zésére o Ezeket használhatja az olvasó a szükséges könyvek kikereséséhez 
kikéréséhez. - Természetesen, minden egyes katalóguscédulán fel kell tün
tetni a könyv jelzetét, jobban mondva jelzeteit. Mármost a területi 
könyvtárban az állomány struktúrájának megfelelően, mir'den könyvnek 
két jelzete van: a kézikönyv*ár, kéziraktár példányait a zak- és betű
rend! jel alapján keresik ki, a nagyraktárban pedig /; méret éa leltári 
szám szerinti felállítás következtében/ a méret jele-ás a leltári szám 
szerepel jelzetként. Ebből ez következik, hogy valamennyi katalógusban 
/tehát az olvasói és szolgálati katalógusokban egyaránt/, valamennyi fő 
és melléklapon fel kell tüntetni az összes leltári számokat, azaz fel 
kell sorolni minden egyes kiadvány valamennyi példányát. Amikor az olva 
só egy könyvet kér, a kérőlapon felsorolja a könyv.összes jelzeteit.

Eelmerül a következő kérdés: valóban szükség van-e arra, hegy az 
olvasót az összes jelzetek kiírásával terheljük? Az olvasónak a kataló
gusok és bibliográfiai források segítségével - Ó5t szükség esetén a 
könyvtári dolgozik tanácsa f i í ján -leáll meghatároznia, milyen könyvre 
van szüksége. A  könyv kikeresése, a könyv raktárhelyének megállapítása 
a könyvtáros feladata, nem pedig az olvasóé. A legérdekesebb azonban az 
hogy amikor az olvasótól azt kívánjuk, tüntesse fel a könyv valamennyi 
adatát, nemcsak hogy nem nyerünk ezáltal semmit, hanem éppen ellenkező- 
lég arra kényszerülünk, hogy még többletmunkát is végezzünk.
Ez a két katalógus olvasótermi katalógus. A Szovjetunióban az olvasó
termi katalógus tartalmazza a kölcsönzési anyagot is, a kölcsönző ka
talógusa viszont nem öleli fel az olvasótermi állományt« Így as'olvas 
termi katalógus a teljesebb, - forditva, mint - nálunk. /Ford./
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Ma már az olvasószolgálati osztályokon kéziraktárak vannak felállít
va, s igy az olvasói kérések nem kevesebb, mint 80 jí=át innen elégítjük 
ki. A nagyraktárnak az igénylések legfeljebb 15-20 #~át adjuk át, A kézi
raktárakban a szakok szerinti betűrendes felállítást alkalmazzuk. Ahhoz 
tehát, hogy valamely könyvet az olvasó megkapjon, elegendő, ha a kérőlapon 
tünteti fel a szakazámot és a betűrend! jelet. Arra a következtetésre ju
tunk tehát, hogy az a munka, amit a könyvtárosok végeznek a másodpéldányok
nak az olvasói katalógusokba való bevezetésével, valamint a munka, amit az 
olvasók végeznek azzal, hogy a kérőlapokra felírják a különböző jelzeteket, 
száz esetből csupán csak 20 esetben indokolt, 80 esetben pedig teljesen 
felesleges.

Ha három általános katalógusunk van, minden másodpéldányt legalább 
három helyre kell beírnunk /a melléklapokat nem is számítva/. Ebből tehát 
az következik, hogy a jelzetek felírása közben jóhéhány (ezerszer kell kéz
be vennünk a katalógusokat. Figyelembe kell továbbá venni, hogy ha a jelze
teket az olvasótermi katalógusok céduláira akarjuk rávezetni, akkor vagy 
ide kell áthordani a másodpéldányokat, vagy szolgálati lapot kell készíteni 
minden címről, ami ugyancsak tekintélyes munkával jár.

Mindenki, aki már dolgozott területi könyvtárban, tudja, hogy azoknak 
a jelzeteknek, amelyeket az olvasók Írtak fel kérőlapokra, több mint felét 
a szolgálati katalógus alapján még egyszer ellenőrizni kell.

Ha a másodpéldányok jelzeteit csak a szolgálati betűrendes katalógus
ban, - amely a könyvtár központi tájékoztató apparátusaként működik, - isün- 
tetnők fel, akkor ez a munka kb« egyharmadára csökkennej - e mellett az ol
vasói katalógusok mentesülnének attól a számukra idegen funkciótól is, hogy 
megmutassák egy mű különböző példányainak összes lelőhelyeit. A leltári szá
mokkal és az egyéb egyezményes jelekkel nem terhelt katalóguscédulák sokkal 
érthetőbbek lennének az olvasók számára. Végül - és ez e legfontosabb - , 
az olvasó megszabadulna attól a kötelezettségtől, hogy temérdek jelzetet 
Írjon ki a kérőlapra.

TTgy véljük, hogy a nagyraktár állományából kért könyv jelzetét a könyv
tárosnak a szolgálati betűrendes katalógus alapján kell megadnia^

Egy«á*k nézete szerint a sok jelzet a katalóguslapon könnyebb* 
séget jelent az olvasónak, mert a könyv kiírásánál azonnal megállapíthatja, 
milyen jelzeteket kell Írnia a kérőlapra és melyek azok, amelyeket mellőz
het. Ez a könnyebbség azonban csak a* alábbi két esetben érvényesül; 1/ ha 
az olvasó kiismeri magát abban a számos és sokféle megjegyzésben s jelzet
ben, amelyet ilyen esetben rá kell vezetni az olvasói katalógus céduláira 
és 2/ ha a könyv felállitási helyére vonatkozó adatok meg is felelnek a
valóságnak.

Sajnos a gyakorlatban ezek a feltételek nem igen valósíthatók meg.
Nem minden olvasó tud ugyanis eligazodni a kártyára rávezetett egyezményes 
jelek és hejegyzések között. Márpedig ezeknek a jeleknek a száma nem is 
csekély. A katalóguscédula bal felső sarkába Írjuk a szakszerinti felállí
tás jelzetét, pl»"kjJT" ezután utalás történik arra, hogy a könyv megvan
a kölcsönző kéziraktárában /K./,a nagy olvasóteremben a tudományos ol
vasóteremben /T0T/| most következnek a nagyraktár jelzetei /a leltári szá
mok szerint történő elhelyezésnél azoknak a példányoknak a leltári számát


