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HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁK ÉS FÖLDRAJZI KATALÓGUSOK 
A helyi időszaki sajtó bibliográfiájának módszertana

A helyi Időszaki sajtó nemcsak a tulajdonképpeni tájkutatő szá
mára fontos történeti forrásanyag , hanem minden tudományos dolgozó
nak, aki a kérdést táji szempontból vizsgálja®

§ok tényt sorakoztathatnánk fel annak bizonyítására, hogy mi
lyen nagy jelentősége van a kutatók szempontjából a helyi hírlapok
nak és ffolyőiratoknako

Tudjuk, hogy milyen nagyra becsült© Lenin a zemeztvoi kiadvá
nyokat o ”A kapitalizmus fejlődése Oroszországban” siaü munkájának 
megírásánál az igen nagyszámú központi kiadvány mellett , felhasznál
ta a helyi hírlapokat, folyóiratokat és gyűjteményeket i#<? Munkájá
ban hivatkozik a Jaroszlavl-i Szevernüj Kraj-ból /Észak Vidéke/, 
továbbá a Nizsegorodszkij Szbornik-ből /NizsniJ-Novgorod-i Gyűjte
mény/, valamint a Vreesebnaja Hronika Harkovszkoj Guberaíi /A Har
kovi Kormányzóság Orvos Krónikája/ cimü lapból, illetve más kiadmá
nyokból vett cikkekre* Hogy milyen nagy érdeklődést tanúsított Lenin 
a helyi lapok - mint az ország gazdasági helyzetére vonatkozó adat
források - iránt, bizonyltja egy levél is, amelyet 1921-ben küldött 
az Állami Kiad ónak <> Ebben azt javasolta a Kőnyvkamarának, hogy három 
központi és hét területi lap májusi számaiból válogassa ki mindazt 
az anyagot , amely a gazdasági épités kérdéseire vonatkozik„ osztá
lyozza és dolgozza félj ezenkívül készítsen a szőbanforgő lapok ha
vi számaiból szak-, illetve betűrendes mutat őt0^/
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Ahhoz, hogy a kutató az időszaki sajtótermékek mérhetetlen tö
megében eligazodjék, s megtudja, hogy a keresett hírlapot melyik 
könyvtárban találhatja meg, ott milyen évfolyamai vannak a kérdéses 
folyóiratnak, és végül hogyan találja meg a szükséges anyagot, fel
tétlenül igénybe kell vennie a bibliográfiák segítségét0 Világos te
hát, hogy milyen nagy jelentősége van a tudományos kutató munka szem
pontjából a helyi időszaki kiadványok és a bennük közölt cikkek 
bibliográfiájánako

Mellesleg megjegyezzük, hogy a helyismereti bibliográfiák a ré
gi hírlapok állományának védelmét is szolgálnák, tekintettel arra, 
Jaogy Így a kutatóknak nem kellene végiglapozniuk az évfolyamokat®
^'Leninszkij Szborniko 35<>kÖto Moszkva, 239® lap®
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A helyi időszaki sajtó bibliográfiájának kérdése azonban nem 
jól áll* Elegendő megemlíteni* hogy egyetlen olyan tájegységünk* illet
ve területünk sincs9 amelyekre vonatkozóan elkészültek volna a helyi 
időszaki sajtó teljesértékü bibliográfiái az időszaki kiadvány kelet
kezésének pillanatától napjainkig9 nem is beszélve ez időszaki kiad
ványokban megjelent eikkek bibliográfiáiról* Már az is nagy ritkaság* 
ha valamilyen ideiglenes Jegyzéket találnak a helyi kiadványokról*

Igaz ugyan8 hogy van egy általános jellegű nagy bibliográfiánk* 
amelybe felvették a helyi hírlapokat és folyóiratokat is* Ez a mun
ka N* M0 Liszovszkij ismert bibliográfiája*^/ Az idézett munka hasz
nálata során azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk két körül
ményt* melyek megnehezítik a helyi lapokkal éa folyóiratokkal való 
munkát* Először is LiszovszkiJnál még esek célzás sincs a bibliográ
fiába felvett kiadványok eszmei mondanivalójárae az Összeállító nem 
mutat rá a müvek tudományos jelentőségére5 igy a könyvből elsőrendű 
fontosságú adatok hiányoznak* Másodszori a bibliográfia nem olyan hi
teles és teljes* hogy minden esetben rábízhatnánk magunkat*

A forradalomelőtti vidéki lap.ok és folyóiratok közül a XX** szá
zadiak megtalálhatók az Állami Nyilvános Szaltükov-Sesedria Könyvtár 
által közreadott "Előzetes jegyzék az 1901 és 1916 közt megjelent 
oroszországi időszaki kiadványokról" eimü bibliográfiában* A biblio
gráfia összeállítói azonban csak "kisegitő9 a további munkához szük
séges szolgálati eszközt láttak ebben a kiadványban* amely azt a szűk- 
körű feladatot tartja szem előtt* hogy felkutassa és számbavegye a 
fenti időszak alatt kiadott összes időszaki kiadványokat"®^/ Az "Elő
zetes jegyzék"-be felvett időszaki kiadványokra vonatkozó közlések 
nagyon szűkszavúak* Ezenkívül hibák és kihagyások is előfordulnak 
be nne0*0

így tehát a fentebb idézett két munkát csak kisegítő anyagként 
használhatjuk a helyi kiadványok bibliografálásával kapcsolatos to
vábbi elmélyült munka céljaira*

0 0 0 0 0 4}

A jelen cikk szerzője kísérletet tesz arra9 hogy a legértékesebb 
bibliográfiák tanulmányozásának alapján és a Csitai Területi Könyvtár 
bibliográfiai osztályén végzett munkája során szerzett tapasztalatai 
felhasználásával ismertesse a helyi időszaki kiadványok bibliográfiai 
feldolgozásával kapcsolatos módszertani kérdéseket*

Először is a helyi időszaki sajtó bibliográfiáinak készítésével 
foglalkozzunk*

Liszovszkij, N0 M*s Bibliografija ruszszkoj perlodioseszkoj peösati 
1703-1900o Petrogrado 1915«

Predvaritelpnüj szpiszok periodicseszkih izda&ij Roazszii 1 9 C l -  
I9IÓ godove !*=>* 1949o 5* lapo
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A megfelelő hírlapok és folyóiratok Összekeresésénél nagy nehézsé
get okoz a bibliográfusnak az a tény, hogy az anyag túlságosan nagy és 
különböző könyvgyűjteményekben van szétszórva® Egy-agy vidék /táj/ idő
szaki sajtója legteljesebben a Szovjetunió Állami Lenin Könyvtárában, 
az Állami Szaltükov-Scsedrin Nyilvános Könyvtárban és az ország egyéb 
nagy könyvtáraiban található. A bibliográfusnak nemcsak a helyi könyv
tárak, múzeumok, levéltárak állományát kell gondosan átkutatnia, hanem 
a központi állami könyvtárak gyűjteményeit is«

Ezt a munkaszakaszt megelőzi azoknak a bibliográfiáknak a rész
letes tanulmányozása, amelyek bizonyos adatokat tartalmaznak a helyi 
kiadványokra vonatkozóan. A kutatónak meg kell továbbá ismerkednie a 
kutatott táj sajtótörténet! irodalmával is. Az irodalomkutatás sok 
esetben hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megállapíthassuk a kiadvány 
megjelenési idejét, a kiadványok szerkesztőinek és kiadóinak váltako
zását és tisztázzunk számos ismeretlen elnevezést.

Gyakran a hírlapokban és a folyóiratokban is fontos adatokat ta
lálhatunk. így pl* az "Illegális ás földalatti bolsevik sajtó az első 
forradalom idején" című bibliográfiájába az összeállító felvette az 
Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt tagili bizottságának sajtó
orgánumát a "Borba"-t is, azon az alapon, hogy említést talált róla 
az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt uaztjugi csoportjának 
sajtóorgánumában, amely ugyanilyen cim alatt jelent meg«^'..o

A helyismereti bibliográfiák anyaginak válogatása kétféle is
mérv szerint történik. Mindenekelőtt megállapítják azt, vajon kap
csolatban van-e a szóbanforgó könyv, illetve cikk a hellyel, a vajon 
értékes-e helyismereti szempontból. Másodszor megvizsgálják a felveen
dő mü politikai, tudományos és művészeti értékét s csak ezeknek az 
adatoknak az alapján határozzák meg, hogy a kérdéses munka bekerül-e 
e bibliográfiába. E két ismérv jelentősége a helyi időszaki sajtóki
adványok esetében is érvényesül.

e e « e • e
Amikor a kiadványok jelentősége alapján válogat, a bibliográfus 

döntés előtt áll: kivétel nélkül felveszi-e bibliográfiájába az 
adott közigazgatási egység területén megjelent összes folyóiratot 
ő a  hírlapot, vagy sem. A  jelenlegi bibliográfiai gyakorlatban pozitív
álláspontra helyezkednek ebben a kérdésben és ezt helyesnek is te
kinthetjük. Valóban, ha a bibliográfiába például csak a haladó, irány
zatú lapokat vesszük fel, önkéntelenül is helytelen, torzított képet 
kapunk a szóbanforgó vidéken megjelenő időszaki sajté fejlődéséről. 
Ezenkívül a bibliográfiának, mint tájékoztató eszköznek a jelentősé
ge le csökken ezáltal.

Magától értetődik, hogy teljesen más álláspontra helyezkedünk 
a haladó sajtóorgánumokkal illetve a reakciós irányzatú sajtőkiad- 
ványokkal szemben. Ez az állásfoglalás azonban nem a válogatás so-
X 7  ' 1Mickavics, C>.í Neiegal*naja podpcl*naja pecsat • godov pervoj 

revoljucii /1905-i?07/. Zven’Ja. 8. köt. 1950. 750. lap.
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rán nyilvánul meg 0hanem a további munkában,, főleg áss annotációk ké
szítésénél® A helyi időszaki kiadmányok bibliográfiája szempontjából 
különösen nagy jelentősége mán az annotációknak,, mert ezekben találha
tó meg a folyóiratok és hírlapok szabatos9 pártos jellemzése®

Szólnunk kell néhány szót a bibliográfiai c í m l e í r á s - -  
r Ő 1 iSo Ez sem másodrendű kérdés® Az időszaki sajtőkiadványokról 
készült címleírásokban nem mindig találhatjuk meg a szükséges adatokat® 
így pl0 No No Sztolom "Az uljanovi kormányzóság időszaki sajtója” cimtt 
bibliográfiájában ilyen bejegyzést találhatunk? "Bibliográfiai lap* 
Közreadták SzüzranbaBc 1908-ban®” NyilmánmalőD hogy az olvasó ebből 
semmit sem tud meg® A címleírásnak teljesnek kell lennie és magéban 
kell foglalnia a folyóiratra0 hírlápra vonatkozó: minden fontos adatot®

A bibliográfiák készítői alapul vehetik a "Nyomdatermékek címle
írásának egységes szabályai a kisebb könyvtárak és a bibliográfiák 
számára” oimü kiadmányto Az "Egységes szabályokéban azonban szintén 
csak azok a minimális adatok vannak feltüntetve,, amelyek az időszaki 
és folytatólagosan megjelenő kiadmányok regisztráló címleírásához 
szükségeseké így plo a hírlapok címleírásának elemei a következők? 
a hírlap elme,, a cím tartozókai,, a megjelenés időközét, impresszum-ada
tok,, megjegyzések® A felsorolt adutok azonban nem elegendőek a cím
leíráshoz a helyi időszaki sajtóról készült bibliográfiák esetében® 
Ezekhez még a következőket kell hozzátenni? a szerkesztő /vagy a 
szerkesztők/ neve„ a szerkesztőség összetétele,, a kiadó neve9 pőldány- 
szásig a nyomda neme,, a hírlap vagy folyóirat megindulásának^ illetve 
megszűnésének kelte„ fel kell tüntetni azt ia„ hp^y évente hány szám 
jelenik meg a lapbólp milyen mellékletei vannakoA<

Arra azonban nincs szükség® hogy kivétel nélkül minden folyó
iratról és hírlapról ilyen részletes adatokat közöljünk® Nincs szük
ség részletes címleírásra pldo a hirdetmények” feldolgozásánál sem® 
viszont feltétlenül szükség van az érdekes és olvasók számára értékes 
kiadványok esetében®

Az a n n o t á l á s  a helyismereti bibliográfiák készítésé
vel kapcsolatos munka legkomolyabb és legfelelősségteljesebb szaka
sza® Az annotációban az összeállítónak kritikai álláspontot kell el
foglalnia a bibliográfiai anyaggal szemben s rá kell mutatnia árrá® 
hogy a szóbanforgő hírlap® vagy folyóirat milyen szempontból jelent
het értéket ez olvasók számárao

A bibliográfusnak - a vidék és a helyi sajtó ismeretének bir
tokában - éppen az annotációban kell tömören jellemeznie az egyes 
kiadványokat® közölni a kiadványokra vonatkozó legfontosabb adatok 
közül azokat® amelyekre a kutatónak szüksége lehet®

Az aránylag jól sikerült annotációk példájaképpen felsorolhat
juk G® V® Zercalov "Grúzia orosz időszaki sajtójának bibliográfiája"

' Igen hasznos tudnivalókat találhatunk az időszaki sajtókladványok 
címleírására vonatkozóan N® V* Zdobnovs A helyismereti bibliográ
fia alapjai c® könyvében /Moszkva-Leningrád,, 1931® 86-89® lap®
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és Bo tóe GorodsekiJ ”A Kubáni-Feket® tengeri határterület Időszaki 
sajtója” elad bibliográfiákban található ©nnotá© lókat'® Pl© Zeroalev 
bibliográfiájában a Tiíliszszkle Yedomoszti /X828-1JB33/ ©imü.’&ap 
annotálása Így hangzik© . - . ...

"A Kaukázusostul! vidék első orosz kormánylapja 0 amely 
1828 Jufiiu® 4-töX kezdje egyidejűleg ©ro®z ás gru^i nyelven j®— 
lest meg§ l82f-től or@®Z8 grúz és farszf nyelve® adták ki© A 
lapban hadi Jelentéseket 0kormányrendeleteket és hirdetményeket 8 
44 a száfeanforgó vidék szempontjából különösen érdekes híreket44 
ős általában olyasmit közöltek s ami összhangban állt m% orosz 
kormány nézet®Ive X © w  ,, - .

I8280 szeptember 1 * felé a lapnak már 792 előfizetői© volt®
A kiadás költségeit a kormány viselte© A lap 1828-től 1829-ig 
hetenként8 1830-től 1 831-ig hetesként kétszer ? 1832-ben havas
ként kétszer Jelent mego 1833-baa megszűnt© Xö28-X830=ig a 
Tifliszszkie Vedomoszti szerkesztője P© S z a a t e o v a z k i j ?  
korának híres irodaImára8 P u s k i n  kortársa és jőismarősé 
volt© Ezek a kiadványok bibliográfiai ritkaság számba mennek©

%

Az Állami Nyilvános Könyvtárban /srtsds © tbiliszi Kari 
Marx Könyvtárban -.7© N®/. megvan az 18280 és 1829© évi telj®® 
évfolyamú A lapra vonatkozóan adatokat találhatnak'a Kaukázu
si Arohe©gráfiai Bizottság Aetáibaa? a 7© kötet 16© és 34® szá
mában valamint a 8© kötet 3© számában? továbbá Kipaidzes MA 
kaukázusi időszaki sajtó44 /Tiflisz e 190 1*/ ©imü brosúrájában? 
s végül a Kavkaz ©imü lap 1896® évi 4o számában /ezek a* ada
tok némileg ellentmondóak/®m^/ .
Példaképpen közlünk egy annotációt B« Gorodeokij bibliográfiá

jából iss
' wK u b a a s z k i e  O b l a s z t n ü e  V e d © -  

m o s a t  i /Kubán! Területi Hirlap/ Ekaterhnodar® IS?!- 
1893-ig haténkéntö, 1893-tól 19 17-ig naponként jelent meg©

A Kubanszkie Vedomoszti /lásd ott/ című lap folytatása©
Ennek a. hírlapnak az életében négy8 határozottan kidomborodó? 
a helyi sajtó történetében kitörölhetetlen nyomot hagyó idő-" 
szakot különböztetünk megg az első a szervezési időszak,, mely 

1879-ig terjed8 a második a lap konszolidálódásának idősza
ka 8 mely 1892-ig terjedj, a harmadik az élő sző időszaka? mely 
1902-ig terjed0 a harmadik az élő sző időszaka8 mely 1892-ig 
terjed és végül az ultra-reakció, a ^Fekete százak” időszaka? 
mely 1902-ben kezdődik és a lap megjelenésének utolsó nap
jáig tart® Az első időszakban igen sűrűn változtak a szerkesz
tők? a lap félhivatalos sajtóorgánum volt® A második időszak 
alatt a lapot E0 B® Eilioün? az ismert tájkutató szerkesztette? 
mig á harmadik időszak alatt V© V© Szkidaa ás I.© M® Mel°nik«r 
álltáik a szerkesztőség élén© A Kubansskie Vedomoszti abban az 

---------- -------
' Bibliogrofija russszkoj periodiki Grúzt!© Xorész© 182S-1920®
' Tbiliszi? 1941© Xo lap©
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időben tipikusan társadalmi napilap volt, mely szelleme szerint 
a Ruszszkíe Vedomoszti-hoz állt közel, ez utóbbi abban az időben 
a liberalizmus mintaképéül szolgált a vidéki lapok számáráé A 
Kubanszkle Vedmomoszti azzal tűnt ki, hogy a lap anyagát komolyan 
és gondosan válogatták össze és sok, a vidék tanulmányozása eaem- 
pontjából értékes adatot összpontosított macában® lfQ2-bea 
MeI9nlkovöt "baloldali” meggyőződése miatt leváltotfcsfcss azsaL öetejezoac*.* 
a lap történetében az élő sző időszaka,, A lap Sz0 Y® Rudenko, hi
vatalos kirendelt szerkesztő kezébe ment át és az ultra-reakciósok 
félhivatalos lapjává vált® Irányzatát a későbbi szerkesztők - L® V® 
Szokolov és A® N. Muranevics - idején sem változtatta meg, hanem 
megtartotta egészen 1917-igsvagyis megszüntéigo

A szőbanforgő lap részletes ismertetését lesd B. M® Gorodeckij 
"Az Észak-Kaukázusi orosz időszaki sajtó fejlődése" eiaaü cikkében, 
mely a "Izv. o-va Ijub® izues® Kub® obi®" /A Kubáni Területet Ta
nulmányozó Társulat Közleményei./ cimü kiadvány 1913° évi óo szá
mának 12f-X53o lapján, jelent meg®"1/
E példák elemzése alapján meg is határozhatjuk az annotáció fő 

részeit®
Az annotáció legfontosabb része az időszaki kiadványnak az eszmei 

irányzat osság, az osztály-jelleg és a pártállás szerint való jellemzé
se® A bibliográfusnak fel kell tüntetnie az annotációban azt, hogy mit 
mondtak a szőbanforgő kiadványról a marxizmus-leninizmus klasszikusai, 
illetve az orosz forradalmi demokraták® Ezeknek hiányában magának a 
bibliográfusnak kell véleményt mondania a lapról, illetve az annotált 
kiadvány anyagát kell erre a célra felhasználnia® Ez utóbbi módot gyak
ran alkalmazzák "Grúzia időszaki sajtójának bibliográfiája" és a 
"Kubán Fekete-tengeri határterület időszaki sajtója" cimü bibliográfiák
ban®

A K&vkáz cimü hírlapról készült annotációban Zercalov szemelvényt 
közöl a lap első számának vezércikkéből® A szemelvény a lap monarchikus 
irányzatát hangsúlyozza és ismerteti célját isj a lap célja az, hogy 
képet adjon az olvasónak a tájról, a megismertesse az ipar és a keres
kedelem helyzetével®

Sok esetben a bibliográfusnak kell kiegészítő adatokat közölnie 
arra vonatkozóan, hogy a hírlap /illetve a folyóirat/ hogyan töltötte 
be a gyakorlatban hivatását, hogyan teljesítette célkitűzéseit® G® 
Zercalov is Így tesz. Annotációjában rámutat arra, hogy a Kavkaz, a 
cárizmus intézkedéseit védve, rózsaszínben ábrázolta a Kaukázus népei
nek a cári kormány által való gyarmati elnyomását® Közli továbbá azt 
is, hogy V® Velicsko szerkesztő működése alatt a szőbanforgó lap szél
sőségesen reakcióssá, sőt mondhatni ultra-reakcióssi vált®

Egyes sajtóorgánumok többször változtatták arculatukat. Ezeket 
a változásokat feltétlenül fel kell venni az annotációba, úgy, ahogy

Gorodi'CsfíJ, B® M® s Periodika Kubanszko-Csernomorszkogo kraja® 
1863-1925® Krasznodar, 1927® 22® lap0

17
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ezt a B 0 Gorodeeklj általunk bemutatott bibliográfiájából Tett példa 
is mutatjao

Az annotáció második részét a lap, illetve hírlap történetére 
vonatkozó adatok képeziko Tel kell tüntí-tni a lap létrejöttének okát 
és körülményeit’, az átszervezés,, illetve megszűnés okait és körül
ményeit,, a cenzúra üldözéseit , a szerkesztőség összetételét atb.
Ezek az adatok szorosan összefonódnak a lap politikai jellomzéaével,
« vőgül is azt a eélt szolgálják, hogy a kiadványt annak eszmei tar
talma szempontjából értékeljék.

Itt ujfent hivatkozunk G„ Zerealov bibliográfiájára, A Kav
kazszkij Raboesij lisztok /Tifiísz, 1905,/ cimü lapról a következő
ket irjas “A lap 1, száma a következe alcímmel jelest magi “Világ 
proletárjai, egyesüljetekE9* , ezért a lap szerkesztőjét bünvá&ilag fe
lelősségre vonták,®*

Ugyanezt a célt szolgálják: a szerkesztőkre, kiadókra és munka
társakra vonatkozó,, az annotációba felvett adatok is.

Ha például ismertetni fogjuk a Ksmszko-Volzsszkaja Gaseta cimü 
lapot /Kattan, 1872-187^/» feltétlenül rámutatunk arra, hogy a lap 
munkájában aktív részt vett No M 0 Uedrineev a szibériai közélet is
mert szereplője, aki annakidején a b urzsoá demokrata táborhoz csatla
kozott, s o volt a tájeszme ideológusa, Ez a kis hivatkozás ismétel
ten csak azt bizonyítja, hogy a lap közel állt a szibériai tájeszmé- 
hezo Amidőn az Amur /Xrkutszk, 1860-1862/ cimü lapról beszélünk, nem 
szabad megfeledkeznünk arról, hogy a lap munkájában aktívan résztvet- 
tek Petrasevszkij hívei iűo

Az annotáció harmadik fontos eleme a napilap vagy folyóirat tar
talmi iamertatéseo Fel kell sorolni a kiadvány főbb rovatait, meg 
kell határozni mondanivalójuk jellegét 0 ki kell emelni a kutatók szá
mára legértékesebbnek látszó cikkeketo

A Kavkazszkij Kalendar* /Tiflisz, 1845-1916/ cimü lapról szer
kesztett annotációban G, Zerealov a következőket Írja? "A Kavkazszkij 
Kalander* cimü kiadvány az általános naptári adatokon és az összes 
kaukázusi állami intézmények és társadalmi szervek címtárán kívül 
- melyben név szerint sorolták fel az intézményeknél szolgáló tiszt
viselőket - a következő rovatokat foglalta magában? meteorológiai, 
statisztikai rovatok, általános tudnivalók stb,, amelyekben számos 
eredőt! eikk, illetve más időszaki kiadványból átvett sikk jelent 
meg a Itaakáatw-kutatá» területéről* Különösen értékesek a Kavkazszkij 
Kaleadás*9-bán a kaukázusi városok statisztikai leírásai, amelyek 
184 7*=i85<S-ig rendszeresen megjelentek a lapban. Értékesek ezenkívül 
a kaukásus-katatáa adatai, amelyek 1888 évtől 1.898 évig jelentek meg, 
amikoria a Kalendar* szerkesztésének munkájába bevonták a kaukázusi 
statisztikai bizottságot ía Konáratenkov személyébenG Ebben az idő
ben a Kavkazszkij Kaiéndar* aránylag részletes bibliográfiát készített 
a Tbilisziben megjelenő időszaki sajtőorgánúrnőkről, azoknak keletke
zésétől kezdve 1 ugyanígy az egyéb, & k&ukázus-kutatáaeal foglalkozó 
tudományos kiadókról is,"1'
T7“ ’' Bibliografija ruszszkoj periodiki Gruzii, 1* rész* Tbiliszi, 3, lap.
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Bizonyos esetekben feltétlenül fel kell tüntetni a legértékesebb 
cikkek és egyéb anyag ©imét is0 így példásai a Gadok cimü lap /Baku, 
190?“1908/ ismertetésénél beszélni kell a bibliográfiában arról, begy 
az annotált hírlapban megjelentek Xo Vo Sztálin cikkei% a ©sitaí 
Aziatszkaja Huss9 /1905-1906-ig/ elmü lapról szólja , meg kell emlí
teni, hogy abban jelent meg V® K® Kurnatovazklj cikke®

Az annotációkban feltétlenül hivatkozni kell a szóbanforgó kiad
vánnyal foglalkozó irodalomra, a folyóiratokról és hírlapokról készült 
bírálatok es véleményekre, a kortársak visszaemlékezéseire és nyilat
kozataira 9 a kutató Jellegű munkákra® A bibliográfusnak kritikai állás- 
pontot kell elfoglalnia ezzel az anyaggal szemben, rá kell mutatni a 
kiadványokban meglévő hiányosságra, hibákra, a tények elferdítésére«
Fel kell sorolni a hírlaphoz^ illetve a folyóirathoz készült mutatókat 
is®

Nagyon hasznosak az annotációban azok az utalások is, amelyek a 
hírlapnak, illetve folyóiratnak a lelőhelyét mutatJáko Szem előtt 
tartva, hogy az olvasó szempontjából nemcsak az a fontos, hogy milyen 
hírlapokat és folyóiratokat adtak ki az illető vidéken, hanem az is, 
hogy hol lehet ezeket felhasználás végett megtalálni, a bibliográfus
nak fel kell tüntetnie, hogy melyik könyvtárban találhatók a biblio
gráfiába felvett kiadványok® Ilymódon a bibliográfia központi kataló
gus jellegűvé válik® Ezt az eljárást határozottan kívánatosnak, sőt 
nélkülözhetetlennek kell tartani, tudván azt, hogy egyes helyi kiad
ványok - különösen az illegális sajtóorgánumok és a legkorábbi kelet
kezésű hírlapok és folyóiratok - ma már igen ritkák®

Végül az adatoknak még egy igen fontos kategóriáját kell megem
lítenünk® Ez ugyan hiányzik a két, példaképpen bemutatott annotáció
ban, de más bibliográfiákban előfordul® Ez a kategória a kiadványok 
újranyomásának helyét és idejét tartalmazza® Ezek az adatok különösen 
a ritka kiadványok esetében igen fontosak, s ugyanilyen értékesek a 
cenzúra üldözésének kitett folyóiratoknál is®

Oo Mickevics "Az illegális és földalatti bolsevik sajtó az első 
forradalom alatt" elmü bibliográfiájában feltünteti például, hogy az 
Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt csitul bizottságának sajtó
orgánumát a Zabalfcajszkíj Rabocsij-t /Csita, 1905-1906/ ujrányomták?
‘'Az 1-̂2, 4-6 éa 8® szám szövegét újra nyomtatták a "Szovjet s&jtó és 
irodalom á szovjetekről" cimü könyvben® Moszkva-Fetrograd, Állami Ki
adó, 1925®" -

Terjedelmére és szerkezetére nézve azonban nem minden annotáció 
egyforma® Az értékesebb kiadványokról teljesebb és részletesebb anno
tációkat kell Írni®

A helyi időszaki sajtóról készült bibliográfiákban az anyagot 
rendszerint a hirlap, illetve folyóirat megindulásának időpontja sze
rint rendezik® Az anyag ilyenforma csoportosítása lehetővé teszi a 
kutató számára, hogy nyomon kövesse a helyi időszaki sajtó keletkezé
sét és fejlődésétfo Az anyag azonban elrendezhető földrajzi /és ezen 
belül időrendi/ csoportosításban is, a tájat /vidéket/ járásokra, 
ujezdekre, körzetekre, stb® bontják, s az időszaki kiadványokat, amelyek 
e területi egységek határain belül jelennek meg, az egyes csoportokban
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megjelenési évük szerint kell elhelyezni*
A 'betűrendes elhelyezést - amely egyes bibliográfiákban eső- . 

pontosítást módszerként jelentkezik, mist például N* N* Sztolöv bib
liográfiai lexikonjában - helytelennek kell tekinteni és határozottan
vissza kell utasítani* Ez a módszer "u<> ló formális és nem ad általános 
képet a helyismereti sajtó fejlődéséről* A betűrendé® elv csak a betű
rendes matatókban

Szóba jöhetne egy olyan rendezés is, hogy első helyre kerülje
nek a haladó szellemű kiadványok, Így a kutatók figyelmét a legfonto
sabb é® legértékesebb anyagra lehetne irányitanio Ennél az eljárás
nál azonban komoly nehézségekbe ütközik a bibliográfus* Nem szabad 
elfeledkeznünk arról, hogy egyes lapok és folyóiratok fennállásuk 
alatt gyökeresen megváltoztatták irányzatukat0

Minél több hírlap és folyóirat van a bibliográfiai segédkönyv
ben, annál nehezebben igazodik el bennük az olvasó* Felmerül tehát a 
mutatók kérdése* A kisebb bibliográfiák /a 15-20 ©imből állók/ termé
szetesen mutatók nélkül is jól használhatók* A nagy terjedelmű bib
liográfiákban azonban már a mutatók egész rendszerét kell kiépítenünk. 
A legfőbb mutatók a következők;

1 / a folyóiratok és hírlapok símének betűrendes mutat ója0
2/ a szerkesztők, kiadóig a legfőbb munkatársak és a bibllográ- 

- fiában említett egyéb személyek nevének mutatója,
3/ földrajzi mutató /a kiadás helye/,

4/ tárgymutat ő9
5/ időrendi mutató*
Az anyag időrendi elhelyezése alapján képet kapunk arról, hogy 

egy-egy évben milyen uj lapok indultak. Az időrendi mutatónak ugyan
ekkor az a feladata, hogy adatokat nyújtson a kutatónak mindazokról a 
hírlapokról és folyóiratokról, amelyek valamely meghatározott évben 
megjelentek* A "Grúzia orosz időszaki sajtójának bibliográfiája” oi- 
mü kiadványban a megfelelő évszám alatt feltüntetik azokat a sorszá
mokat, amelyek alatt az Időszaki kiadványok a könyv fő szövegrészé
ben szerepelnek*

1863
2-4, 7» 8,

1864
2-4, 8, 1 1 ,

1865

3, 4,» 8, 11

11

13-16 

. 15, 16

Ilymődon az olvasó gyorsan megállapíthatja a mutató alapján, 
hogy az adott évben hány és milyen hírlap illetve folyóirat jelent meg*

Most pedig áttérünk a cikkek feldolgozásával kapcsolatos módszer-
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tani kérdésekre* * ,
A helyi hírlap és folyóiratcikkekről készült bibliográfiákat 

két alapvető típusra oszthatjuk® * *
Az első típusba tartoznak az általános jellegű bibliográfiák® Ezek 

egye kettő„ három vagy több kiadványról készülnek* Megnevezhetjük itt 
például a következő bibliográfiákat? TOA Szibir* cimü hirlap 10 éves 
fennállása alatt megjelent cikkek bibliográfiája"* /Irkutszk, 1885-1866'/, 
*A Yladimirszkie Gubernszkie Vadomoszti cimü lap.nemhivatalo® részében 
l858-l89Q=ig bezárólag közrebocsátott és a Yladimirszkie Bparhialnüe 
Yedomoezti-ban 1865<-I890=»ig bezárólag megjelent cikkek bibliográfiája*" 
Készítette Ao Y0 Szairnov /Yladisáir9 1902o/

A második típushoz sorolt bibliográfiákba nem veszik fel a folyó
iratok 0 illetve hírlapok teljes anyagát9 hanem ©sak egy .meghatározott 
témáraB kérdésre,, tárgyra vonatkozó sikkeket dolgoznak fel„ azas a 
második típusba sorolt bibliográfiák szakbibliográfiák® Megemlíthet
jük például £o Golovjev "*A Szibéria aranyiparának kérdéséről szőlő,, 
s a szibériai időszaki sajtóban megjelent cikkek,, levelek,, megjegyzé
sek bibliográfiája5"® /Szentpétervár0 iSfG®/ @® munkáját,, valamint 
L0 Mezserova és A® „Nagibina "A Yosztocsnos-öbozrenie hirlap irodalmi 
rovata"" ©lm alatt megjelent bibliográfiáját /» Szibirszkij literatumo- 
kraevedcseszfcij szboraiko Irkatssk0 1928®/® Az idesorolt bibliográfiák 
előnye abban ve» 9 hogy ezeket túlnyomórészt szakbibli©gráfesők szer
kesztik,, akik az egyetemes bibliográfusoknál sokkal Jobban ki tudják 
válogatni a.feldolgozandó sikkeket és Jobb annotációt tudnak ezekről 
készíteni® Az általános Jellegű bibliográfiák összeállításába is be 
kell azonban vonni a szakbibliográfusokat és felkérni a történészekete 
irodalomtudósokat „ földrajzi szakembereket,,’hogy ők nézzék át és állít
sák össze a megfelelő szakcsoportokat®

Míg a helyi időszaki sajtó bibliográfiájának összeállításával kap
csolatban a központi módszertani kérdés az annotálás9 addig a cikkbib
liográfiában a legfőbb figyelmet az anyag válogatására kell fordítani®
A helyes válogatóstól függ ugyanis a bibliográfia minősége®

A nyomtatott közlemények közül mind számbelileg,, mind változatos
ságánál fogva első helyen áll a cikk® Ezzel magyarázható a bibliográ
fiai feldolgozás bonyolultsága® Ha ugyanis túlságosan ktbővitjük a vá
logatós kereteit „ a bibliográfus nem tud elég mélyen behatolni a fel
dolgozott anyagba*, nem tud megfelelően értékelni és jő annotációkat 
készíteni*, hozzá szükségtelen anyag is becsúszik,, ill® az értékes cikkek 
elvesznek a másodrendű cikkek tömegében®

Számos nehézséget okoz annak a tisztázatlansága„ hogy mi tartozik 
a tájkutatás fogalmába® A helyi hírlapokban sok olyan anyag lát nap
világot „ amely tartalmánál fogva nincs is közvetlen kapcsolatban as 
adott tájjal /hellyel/. Ugyanakkor azonban ennek az anyagnak jelentős 
része kétségkívül értékes a helyismereti kutató számára® Ehhez az 
anyaghoz sorolandók? a helyi közéleti tényezők beszédei társadalmis ál
talános irodalmi éa/tudományos témákról,, kritikai cikkek és recenziók,, 
az orosz irók,, ‘"adósok, művészek stb® évfordulójával kapcsolatban elv- 
hangzott vélemények éa megállapítások stb®?, a szomszéd kormányzóságok
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ra &  területekre vonatkozó olyan cikkek és anyagok „ amelyek az adót* 
táj /vidék/ xo*urajzi helyzetével és történelmi múltjával kapcsolato- 
eako Véleményünk szerint a helytörténeti bibliográfusnak ezt az anya
got is feltétlenül fel kell vennie a bibliográfiábao

Sok esetben előfordulte hogy gondosabb megvizsgálás után az 
u,n, nem helytörténeti sikkeket ugyancsak a helytörténeti anyaghoz 
lehet sorolni, Például J«u D, Tal^ko-Grüncevics /neves orosz antropo
lógus/ "Felszabadító mozgalmak Oroszországban,oimü cikkében8 amely 
"A Bajkál" cimü bajkálon-tuli hírlapban jelent meg /Kjahta, 1905e 
134-13éo sz,/ egy sző sem esik a Balkálón-túli vidékrőlo Ennek ellené
re a bibliográfus felveheti ezt a cikket, mivel a Bajkálon-tuli vidék 
kutatóinak életrajzi bibliográfiai lexikonjában jogos helyet foglal el 
a TalBkiö-Grün<eevi<ssrői szóló fejezetben, annál is inkább, mert a cikk 
elég élesen jellemzi szerzőjének politikai meggyőződését,

A Csehovről, Gorkijról, L, N, Tolsztojról és az orosz irodalom 
más klasszikusairól szőlő cikkek, szigorúan véve szintén nem helyisme
reti jellegűek /hacsak természetesen nem arról a kapcsolatról 'szólnak, 
amely az Író és a táj között fennállt/, Vajon ezen az alapos kihagy
hat jak-e ezeket a cikkeket? Már maga az a tény, hogy ezek a cikkek a 
helyi sajtő hasábjain jelentek meg, bizonyos helytörténeti jelentősé- 
get ad nekiko E cikkekre nemcsak a Puskin, Tolsztoj9 Csehov, Gorkij 
munkásságát tanulmányozó irodalemkutatóknakp hanem a helytörténeti ku
tatóknak is szükségük vaSooo

A már egyszer átnézett és a helytörténeti bibliográfia céljaira 
felhasznált helyi időszaki kiadványt aligha fogják mégegyszer biblio
gráfiai lag tanulmányoznio Ilymódon tehát , ha a fentebb bemutatottakhoz 
hasonló anyag nem kerülne be a bibliográfiába, örökké ismeretlen marad 
na az olvasó számára, Ezért kell szerepelnie a bibliográfiai kiadvány
ban, Tekintettel azonban arra, hogy ezek a cikkek tartalmuknál fogva 
nincsenek közvetlen kapcsolatban a tájjal8 helyesebb, ha ne© a fő 
szövegbe, hanem a függelékbe kerülnek,

A c i k k e k 'válogatásánál sohase vezessenek formális szempontok,, 
mint .pl, a nyomtatott szöveg terjedelme, A válogatásnál mindenkor az 
legyen a döntő kritérium,, hogy mit tartalmaz és mi az értéke az olva
só számára. Olykor egy öt-tizsoros kisebb Közlemény is módot ad arra8 
hogy a kutatő értékes adatok birtokába jusson és ez számára sokkal 
fontosabb, mint e g y i k  másik terjedelmesebb cikk, /Ilyen lehet például 
falaméXy esemény pontos dátuma,/

0 0 0 0 0 0

A esitai Aziatszkaja Rusz® cimü lap /1905-2906-ijr,/ pl, á l la n d ó a n  
beszámol a Bajkálon-tuli•vidéken végbemenő sztrájkmozgalomről és 
forradalmi fellépésekről. Az 1906, évi január 11-i számban igy a kö
vetkező közlemény jelent megs

MJanuár 9-én , az ohosz forradalom kezdetének évfordulóján, 
a vasúti főműhelyekben nagygyűlés volt, amelynek lezajlása után 
valamennyi résztvevő - kb, 4,000 fő - forradalmi dalokat énekel
ve a városba indult, A vörös lobogókat vivő menet végighalad az
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Amuri utcán; majd ezután ugyanezen az utón visszatért* A menet 
magvát egy jól felszereltp több mint 1 0000 főből álló azocíál— 
demokrata harci csoport képezte*”
Hasonlóan értékes adatokat közölnek egyes ujaághirdetmények; a 

szerkesztőséghez érkezett levelek® a szerkesztői üzenetek stbo iSo 
Az ilyenfajta anyagot - melynek sokszor még elme sincs - feltétlenül 
fel kell venni a bibliográfiákbag ugyanúgy mint a cikkeket*

' A hirdetmények feldolgozásával kapcsolatos kérdést már felvétet** 
tük«"A hirlapanyag felhasználásáról beszélve - Írja Sz* A* Nikitia - 
nem hagyhatjuk figyelmen kivtil a h í r l a p i  h i r d e t é s e k  
rovatáto Ezt az anyagot csak néha használják fel az akkori életmód 
illusztrálására stbo és ugyanilyen ritkán használják fel a bankok 
mérlegeit 8 pedig azok is megjelentek a lapokban-. Ebben a rovatban 
a jobbágyok eladására vonatkozó forrásanyagot is találhatnának a 
kutatóko A hirdetmények jelentősége meg sokkal tágafefes mivel egész 
sereg értékes kultúrtörténeti jellegű adattal szolgálnak; közllfe pld® 
a színházak repertoárját,a megjelenő könyvek címét stbo A hírrovat
ban közölték, a bankrészvényesek közgyűlései®: felvett jegyzőkönyveket, 
a vasúti és egyéb vállalati közgyűlések anyagát» & csődről szőlő je
lentéseket; stbo, tehát olyan anyagot0 amely sok esetben igen fontos 
dokumentál!® forrásként szolgáló 2 a j n . e s  e g y e t l e n  
b i b l i o g r á f i a  s e m  d o l g o z z a  f e 1 a z 
i l y e n  f a j t á j ú  d o k u m e n t u m o k a t ” /Kieme
lés tőlünk - V0 No/

Valóban az a helyzet; hogy a gyakorlatban csak nagyritkán alkal
mazzák a hirdetmények; krónikák; levelezések bibliográfálását* Pedig; 
ha a bibliográfusok ezt az anyagot is felhasználnák; sok esetben szá
mos uj adat kerülne a tudományos feldolgozó munkába§ ezért ezt a 
feldolgozó munkát nemcsak kívánatosnak; hanem szükségesnek Is tart
juk* Magától értetődik; hogy csak a legértékesebb anyag bibliográfiai 
felvételéről van szó*

A cikkbibliográfiák külön fajtáját képezik azok a .bibliográfiák; 
amelyek a szóbanforgó kiadványban lévő összes cikkeket és közleménye
ket feldolgozzák,. Kevés kivételtől eltekintve semmiféle válogatás 
nincs* Ilyen pl* a. Londoni Szabad Orosz Nyomda által közreadott ki
adványokról készült bibliográfia^Z S bibliográfiának az a fő célja; 
hogy segítséget nyújtson a folyóirat; illetve hírlap - mint bizonyos 
társadalmi; tudományos vagy irodalmi jelenség - egészben velő tanul
mányozásához* Hasonló módszert alkalmazhatunk az olyan helyi kiadvá
nyok /első vidéki folyóiratok; illegális lapok; stbo/ esetében la, 
amelyek történelmi és irodalmi szempontból fontosak*

T 7------ -—  ------ -----
f Nikitia; Sz® AeS Xsztocsnikovedenie isztoril SzSzSsR XXX« v*

2.0 köt® Mgszkfá; l$40o Ijif* lap* ....  , .
Deszjaíilatié Volflnoj r^azszkoj tipografii v Londoné* 2 * köti

- V Bibliográf icsaszkoe opiazanie Londonszkih -Izdanijo 1853-1865* 
Szószt* P» N* Barkót; Moszkva-Leningrad; if$5*’
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Most rátérünk az annotálás kérdéseire® A z  annotációk terjedel- 
mét és típusát0 a z  annotációk készítésénél követendő eljárást a bib
liográfia típusa „ az annotálandó cikk értéke „ a kiadmányban tárgyalt 
kérdések mélysége és bonyolultsága0 a kiadmány terjedelme és formája 
határozza meg®

A cikkekről készült annotációk elvileg nem különböznek a köny- 
vek annotációjától® A különbség lényegében az annotáció terjedelmén 
ben és néhány olyan eljárási sajátosságban jut kifejezésre , amelyet a 
feldolgozandó anyag formája szab mego

A eikkbibliográfiákban túlnyomórészt olyan annotációkat alkalma
zunk „ amelyek a cikk fő mondanivalóját közük és felsorolják a cikk
ben szereplő legfontosabb kérdéseketo

•A levelezésekről, a kisebb cikkekről és közleményekről rendsze
rint rövid, zárójelek közé tett jegyzeteket készítenek®

"Xrkutszko [a munkások példátlan kizsákmányolása 
ennek folytán észlelhető szökések®! » Amur® 2.863.,
65° szám®**

/Az idézett példát D, Golovacsev ".Szibéria aranyiparának kérdé
séről szóló* a szibériai Időszaki sajtóban megjelent cikkek,, közle
mények 0 levelek bibliográfiája" cimü könyvéből vettüko Szentpéter
vár, 1 8 90®/

A terjedelmesebb és tartalmi szempontból is jelentősebb cikke
ket bővebb annotációkkal látjuk el®

"Mé&agyszer arról, milyen jelentősége van az aranyipar
nak Szibéria szempontjából®" «* Sziblr9, 1886 0 51-52® szám®

Maradi és rablóeljárások alkalmazása a kitermelésnél® A 
vodka, mint fizetőeszköz® A munkások és a tulajdonosok közötti 
viszony® Az aranytslepek káros hatása a lakosságra®"

/A példát a fentebb ^.dézett bibliográfiából vettek./ ,
Szükség esetén értékelést is adunk®
A-v, V®8 A szibériai népdal kérdéséhez® » !Ssiblrszklj 

Szbornik® ü k ö t ®  1899° 34-40® lap® [Elvi jelentőségű cifck|
Szó V® Makezimov ama nézeteinek cáfolata, hogy a szibériai.da
lok egy része nem eredeti, hanem másoktól átvett, továbbá, hogy 
a dalokat "rontják" a általában, hogy a szibériai emberek szél
sőségesen utilitaristák s nem szeretik a dalokat® Aref ®ev néze
te a népdalról és a népdalok tanulmányozásának szükségességéről, 
amelyről ugyancsak ebben a cikkben ir® Általában a cikk megfe
lel a modern nézeteknek®} / t J d i m o v a ,  N®s Y® Ss® Aref®ev 
szibériai szociográfús. - Szlbirszkaja zsivaja sztarina® 8-9® 
füzet® 1 9 2 9° 238o lap®/
A cikkbibliográfiák készítésénél gyakran alkalmazzák a referá

lás módját, mivel sok helyi kiadvány, különösen a napilapok, kis pél-
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dáayszálat-n találhatók és nehezen hozzáférhetők# A referátumok nagy se
gítséget nyújthatnak az olvasóknak ahhoz9 hogy megismerkdjenek a leg
értékesebb anyaggal* Már Dobroljubov is hangsúlyozta a bibliográfiák
nak ezt a fontos szerepéig amikor a folyóiratcikkek bibliográfiájáról 
beszélő "Általában arra kell törekedni , hogy a bibliográfiának ismer
tető jellege legyen, e részben még magának a folyóiratnak az elolva
sását is pótolja"g - irta DobrólJubov#^

Ebből a szempontból igén tanulságosak az annotálásnak azok a 
módszeréig amelyeket az alábbi bibliográfiákban alkalmaztak* D# A# 
Kobjakovs "A Sztavropol'szkie Guberhszkie Vedomoszti-ban közreadott 
földrajzig statisztikáig történeti és etnográfiai anyag bibliográfiá
ja" g valamint "A Szibir® cimü lap fennállásának 10 éve alatt megje
lent cikkek bibliográfiájáé"

A Szibir® cimü lap cikkeinek és közlegényeinek túlnyomó részével 
kapcsolatban leirő annotációt találunk# Ha azonban a bibliográfia ké
szítője különösen fontosnak tart egy-egy cikket8 rátér a referátum- 
készítésre# o o A referátum lehetővé teszi számára, hogy propagálja a 
Szibir* *imü lap elvi jellefgü cikkeit# Szemléltető példaként szolgál e 
tekinted ?n A# Po Scsapov "Szibéria dolgozó népe" cimü. cikkéről ké
szült „ ■ ctáeiő# A  Szibir*, 1875, 119 12# számA

"Szibériában a lakosságnak több mint 95 $£-át a dolgozó 
. :'snép alkotja. A tisztviselők és az iparosok az elsők, akik 

~r. IV- riába érkeztek és magukévá tették, felkutatták Szibéria 
. újét az Uraitól a Csendes óceánig# A XVII© században gigan

tikus munkát végeztek az orosz parasztok és.a kozákok Szibéria 
földjén# Tekintettel arra, hogy Szibéria ritkán lakott föld
rész 9 feltétlenül szüksége van betelepítettekre9 de ezeknek 
nem uzámü. 'tt bűnözőkből, hanem a szabad munkásnép söreiből

ia betelepítéséhez szükség van a társa-

Igtín érdekes az az eljárás9 amit áobjakov alkalmazott biblio
gráfiáját:'a#- / "Sztavropolszkie Gubernszkia Yedomoazti" cimü laphoz 
készült mutatójának fő célja az, hogy ez olvasókat megismertesse a 
lap'hasábjain közölt s tudományos szempontból legértékesebb anyag- 
•galo Fígyelemoévévé azt a tényt, hogy az idézett kiadvány nehezen 
hozzáférhető az olvasók számára9 kobjakov "sokkal tága-feb programmot 
irányzott elő0 A nem különösen érdekes cikkeket rövidé® ismertette, 
a többi cikket részletesen, jelentéktelen rövidítésükkel adta közre, 
sőt a régi levéltárakban lévő történeti anyagok közül'bizonyos cikke
ket teljes egészében újra nyomatott# Csak ilymődon lehetett eiérsí 
a kitűzött célt, tekintettel arra, hegy az akkori időben megjelenő 
"Sztavropplsskie Gubernszkia ÍTjídomoszti" már ma is bibliográfiai rit-

1 Dobróljubov0 Ni Acs Polnoe szobracie szoesinenij# 3# köt# Moszkva.
' 1936# k08# lago2/
Ukazstrl0,sztárt ej gazetü'"Szibir000, za So let ee szusssesztvovanija# 
Irkutszk, 188%  12# lap#.
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kaságnak j.záxu.^% ca indokolatlan lenne a %|&l£ek adatért közölni* ha 
az aradeti 'úgy sem szerezhető be®**# .-=

A lap tartalmának ismerte t é séné^lCobJáköv különféle eljárásom 
kát .Jkalmaz* aszerint» hogy milyen %*^:ií;kek tudományos értéke* A 
1 -?C* •»svtosabb anyagot teljes egészében*! minden rövidítés nélkül újra 
kinyomatja bibliográfiájában* Köbjakovot még az a körülmény sem ked- 
vstlenitétte el* hogy az egyes újra nyomott részek sok helyet* oly
kor 40-50 oldalt foglaltak elő Teljes egészében újra kinyomatta bib
liográfiájában például "Szuvorov - a kaukázusi erővonal megteremtőd 
je" oimíi cikket /** Sztavropolszkie Gubernszkie Vedomoszti9 I85X*
26„ 2 7 * szó/ amely a lap szerkesztőjének'vélemény© szerint "ejgy részt 
azért érdekes * mert anyagot nyújt a táj történetéhez* másrészt azért * 
mert megemlékezik a szeretett orosz hősről* Ez pedig minden orosz 
ember* különösen pedig a sztavropoli kormányzóság lakosai számára 
módfelett érdekfeszitő téma*"

Más* kevésbé jelentős cikkeket Köbjakov csak részben * kivona
tosan közölj de tájékoztatja az olvasót azoknak a fejezeteknek a tar
talmáról is* amelyek nem kerültek bele a bibliográfiábao Végül van 
az anyagnak olyan csoportja ia* amelyből a szerző véleménye szerint 
szükségtelen lett volna kivonatokat készíteni^ az ide tartozó cikke
ket csak leiró annotációval látta el»

A feldolgozandó anyagot ilyen eltérő módon kell kezelni a fo
lyóiratokról és hírlapokról készülő mai bibliográfiákban ise Az 
ilyen munkák bibliográfiai ismertetésének a fokozatai a következők; 
rövid* a cikkek elmeit kiegészítő megjegyzések* leíró annotációk* . 
refórátúrnők* cikk-kivonatok és végül újra nyomott részek* Magától 
értetődik* hogy az olyan terjedelmű szövegközlések* mint amilyeneket 
Kobjakov bibliográfiájában látunk* aligha szükségesek* mert ezek már 
a bibliográfiát szemelvénygyűjteménnyé változtatjáko Bizonyos esetek
ben azonban a szövegközlés megengedhető*

Az Aziatszkaja Rusz* cimü hírlap bibliográfiájának készítésénél 
az anyag legnagyobb részét annotációkkal célszerű ellátni* de V* N0 
Kurnatovszkij "Cáfolat" eimü cikkének esetében már kivételt kell 
tennünk és a szóbanforgő cikket teljes terjedelmében újra ki kell 
nyomataid Ami pedig a hirdetményeket és a kis krőnikaszerü cikk'sket 
illeti* gyakran célszerű ezeket is újra közreadni* tekintettel arra* 
hogy az annotációk több helyet foglalnának el* mint maga a szöveg*

A cikkekből készült kivonatokat idézőjelek közé kell tenni* 
ami lehetővé teszi* hogy a bibliográfiát idézetek forrásaként hasz
nálhassuk*

Valamely hirlapeikk annotálásá'nál - vonatkozik es különösen a 
kisebb terjedelmű cikkekre = hasznos dolog feltüntetni a cikk terje
delmét /a sorok számát/* hogy az olvasónak elképzelése legyen a *$-
•y-T'"'1 ....

Ükazate.X® "geograficseszkogo* sttsrisztárse-ata. 1 sztcüricseszkogo i 
etnograflcs«wskogc materiala v ‘sávropo.i.eszis.ih Gubernszkih Ve-
domoaztjah"« Pervbe de&jatlletie /lfljO-lí))/, Pod red* D* A*
Köb jakova > „Táj? li«á * 1879* X« lap«
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nulmányozaadő anyag térjedelmérőlo
A sikkekről készült annotáció elengedhetetlen alkot ős leim© a 

cikkekről irt vélemények, kifogások, a sajtéban közölt helyesbítések 
közlés© fagy megemlítése®

A felöolgózandó anyag tartalmától fü g g  az anyag  elhelyezésének 
rendszere iso Néhol történeti, Időrendi csoportosítást alkalmazunk,
/a történeti anyagot tartalmazó bibliográfiákban/, néhol pedig szalt- 
rendi csoportositást stb® Éppen ezért a @,ikkb Ibii ©gráf iáknál eredmény
telen lenne kísérletet tenni arra, hogy a rendszerezés kérdéseit a 
konkrét anyag megvizsgálása nélkül állapítsuk meg®

Csak azt jegyezhetjük meg, hogy egyes munkákban olyan csoporto
sítást alkalmaznak 0 amely csak a ©Ikkbibliográfiákra 'jellemző? 
eikkeket a hírlap, illetve folyóirat számai szerint csoportosítják 
ugyanolyan sorrendben, mint ahogy a szóbanforgó kiadványban megjelen
tek® A folyóirat vagy a hírlap egyes számait időrendi sorrendben tün
tetik fel, illetve - pontosabban - a számozás sorrendjében® Ezt a cso 
portosítás! módot nem mondhatjuk szerencsésnek® Ez a rendszer ugyanis 
nem biztosíthatja a szükséges anyag gyors kikeresését®

Az anyag tartalma és csoportosításának módja meghatározz®, hogy 
a fentebb tárgyalt bibliográfiához milyen mutatókat kell készíteni®

Magától értetődik0 hogy a jelen cikk nem meríti ki mindazokat a 
kérdéseket, amelyek a bibliográfus gyakorlati munkájának során felme
rülnek® így többek között kidolgozásra várnak a szakjellegű bibliográ
fiákba felveendő cikkek válogatásának elvei® Tisztázni kell továbbá 
a helyi időszaki sajtókiadványok bibliográfiai címleírásának egyes 
kérdéseit is®

A  helyi sajtó bibliográfiájának fejlesztése érdekében sokat te
hetnének a területi könyvtárak® Munkatervükbe fel kell venniök a táj 
időszaki sajtójáról készítendő bibliográfiák összeállítását® Arai pedig 
a helyi kiadványokban lévő cikkeket illeti , minden erővel arra kell 
törekedni, hogy a könyvekkel egyenlő elbánásban részesüljenek és be
kerüljenek a könyvtárak által összeállított helyismereti bibliográ
fiákba® A helyi lapokból és folyóiratokból származó anyagot lehetőleg 
hiánytalanul szerepeltetni keli a helyismereti kartotékokban® Külön 
cikk-bibliográfiát ©sak azokról a folyóiratokról és hírlapokról kell 
szerkeszteni, amelyek különösen fontosak az olvasók számára®

- Szővetszkaja Bibliografija, 1955° 3 8® sz® 52-66® lap®


