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A helyismereti irodalom propagandájával állandóan és komolyan 
foglalkozik a területi és a köztársasági könyvtárak többsége® Az utóbbi 
években egyre több olyan bibliográfiát adtak ki„ amely az ipar és a 
mezőgazdaság helyi újítóinak kiváló tapasztalatairól,, illetve az üze
mek és kolhozok eredményeiről szőlő müveket gyűjti Össze® Javult a 
vezető állami és pártiszervek„ valamint az egyes vidékek gazdasági kin
cseinek tanulmányozásával és kihasználásával foglalkozó gazdasági ás. 
tudományos intézmények bibliográfiai anyaggal való ellátása is0

Ezt a munkát a területi könyvtárak a bibliográfiai tájékoztatg 
apparátus segítségével végzik,, amely rendszerint a helyismereti kata
lógusok és kartotékok rendszeréből /szakkatalógusok„ illetve kartoté
kok „ földrajzi katalógusok„ személyi katalógusok,, a helyi sajtó kata
lógusa,, i-Iletve kartotékja/,, avagy egyetlen és összesített helyisme
reti kartotékból álló A szobanfforgó katalógusokat és kartotékokat 
állandóan és rendszeresen gyarapítani kell,, felvéve a katalóguscédu
lák közé minden 0a területre vonatkozó anyagot„ függetlenül attól,, 
kegy az idevonatkozó müveket hol tároljáko Sok olyan könyvtár van azon
ban B amely nem képes önállóan kiépíteni ilyen tájékoztató apparátust®

A kartotékok készítésénél nem egyszer nehézségek merülnek fel 
amiattfi hogy nincsenek meg a könyvtárakban a helyismereti bibliográfiák 
hoz szükséges forrásmunkák és segédkönyvek„ sőt a könyvtárak dolgozói 
nem is ismerik ezeket a kiadványokat® Ez nem is meglepő® Helyismere
ti vonatkozásban jelenleg mintegy 3°Q00 bibliográfiával könyvjegyzék
kel p emlékeztetővel„ szemlével rendelkezünk® Ezek közül nem egy régi 
kiadvány,, a mint ilyen,, bibliográfiai ritkasággá vált®

r

A bibliográfiai anyag jelentős része különféle gyűjteményekben„ 
kiaebb-nagyobb "müvekben” „ időszaki és kézikönyvjellegű kiadványokban 
jelent meg 0 a ezeket a könyvtárosok„ illetve a tudományos kutatók nem 
Igen ismerik®oo

Itt az ideje„ hogy felkutassák és egy csomóba gyűjtsék a helyis- 
kereti ^irodalom bibliográfiáit s kiadjanak egy olyan átfogó jellegű 
bibliográfiai segédkönyvet e amely megkönnyíti és kiegészíti a helyi 
könyvtárak helyismereti anyagát® Itt a határterületékről„ városokról 

•szőlő bibliográfiákra gondolunk® Ilyen bibliográfia készítését hatá
rozta el az Állami Sasait ük ov -Se sedrin Könyvtár® A helyismereti bib
liográfia kiadásának gondolatát az 03zSzK területi és határterületi
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könyvtárai bibliográfiai osztályainak vezetői ai 1950o Júlia® 6-8-ig 
tartó. értekezleten Jó'tó la hagyták,,,,,,

+ + +

A tervezett bibliográfia a' tudományos és közművelődési könyvtá- 
rak bibliográfiai tájékoztató osztályainak dolgozóic a tájiamereti 
és egyéb helyi múzeumok munkatársai g a természettudományokat népsze
rűsítő előadók,, földrajz-1 történelem- és irodalomtanárok számára0 
továbbá a tudományos diákkörök tagjai0 a munkájukban helyismereti 
anyagot felhasználó tudósok és irők számára készülő Hasznos lesz mind
azoknak a személyeknek és intézményeknek^ akik és amelyek a terület ■ 
/határterület/ társadalmi9 gazdasági és kulturális életét irányitjáko 
A bibliográfia segítséget fog nyújtani azoknak a könyvtáraknak,, ame
lyek teljen bibliográfiai tájékoztató kartotékot óhajtanak felállí
tani saját tájegységükről^ segítséget nyújt azoknak a könyvtáraknak 
ia8 amelyek elkészítették, ugyan, a kartotékot „ d® ehhez kizárólag ®aak 
saját könyvállományukat használták fele De hasznos lesz ez a kiadvány 
más könyvtárak számára is0 az egyéb határvidékekre és területekre 
vonatkozó bibliográfiai adatkérések elintézésénél,,

A bibliográfia szemléltetően fogja mutatni„ hogy a már meglévő 
bibliográfiák országunk mely részéről szóinak^ ez lehetővé teszi0 
hogy a bibliográfusok figyelmét az eddig elhanyagolt területekre és 
munkaszakaszokra fordítsák,,

A bibliográfia készítői számára a legbonyolultabb feladat az 
anyag kiválogatását, A teás®ülő segédkönyv rendeltetését szem előtt 
tartva„ a lehető legalaposabban fel kell használni minden bibliográ
fiai forrást, uely napjainkban használatos és nem vesztette el jelen
tőségét o Szék a következők;

1/ Azok a bibliográfiákB amelyek vagy különféle és Sokféle vagy 
eaak egy-egy kérdés szemszögéből gyűjtik a vidékre8 területre,, város
ra „ Járásra 0 falura vonatkozó irodalmato

2/ Azok a bibliográfiák,, amelyek a földrajzi övezetekrőls gaz
dasági és földrajzi körzetekről vagy közigazgatási területi egységek
ről szólnak /általában vagy egyes részkérdésekre vonatkozőan/„

5/ A helyi sajtó bibliográfiáié
4/ A helyi kiadók és könyvtárak katalógusaié
J>/ A helyi biobibliográfiai lexikonok.
6/ Az általános és szakmai bibliográfiák„ az időszaki sajtó bib

liográfiáié a kiadók és könyvtárak katalógusai0 azok a biobibliográ
fiai lexikonok„ amelyekben a helyismereti irodalom külön szakcsoportok 
boa és külön fejezetekben szerepelj, végül a kisegítő földrajzi illet
ve topográfiai bibliográfiáké . ;

7/ Olyan Segédkönyvek és különálló bibliográfiák„ amelyek a hely- 
lamereti bibliográfia forrásául szolgálhatnak,, Ilyen például MA Nagy 
Szovjet Enciklopédia9' 0 vagy "Az Orosz Birodalom törvényeinek telje* * 
gyűjteménye /Ió4f>-I8s$/W című kiadvány betűrendes mutatója,,

A két utolsó pont alatt szereplő anyagot eddig alig? vizsgáltuk



éa még kevésbé használtuk fel helyismereti eélokraj éppen ezért eze
ket okvetlenül fel kell venni a készalő bibliográfiába* annak elle
nére* hogy felkutatásuk és címleírásuk* ill0 feldolgozásuk meglehe
tősen bonyolult®

A bibliográfiába felveendő forrásanyag száma olyas nagy* hogy 
még ha ki is hagyjuk a kisebb értendő tudományos vagy történeti je
lentőségüket vesztett anyagot * gondolkoznunk kell a tervezett munka 
terjedelmének csökkentésén®

A saü terjedelmét többféle szempontból lehet korlátozni; példá
ul a bibliográfiák közreadásának forrná ja * az Időrend* a terület illet
ve a mü nyelve szempontjából®

t # /Ha a közreadás formáját vesszük . ul8 csak azokat a biblio
gráfiákat vehetnénk figyelembe * amelyc-l önállóan* illetve az egyes 
gyűjtemények és időszaki kiadványok mellékletét képező önálló mun
kákként jelentek meg® Ebben az esetben le kell azonban mondanunk a 
könyvekben* cikkekben található /u0n® rejtett/ bibliográfiák felhasz
nálásáról® Ha ezt a szempontot érvényesít jül *a helyismereti biblio
gráfus szeme elől eltűnik az olyan anyag* mint például a “Moszkva 
története” cimü 6 kötetes munka köteteihez* részeihez és fejezetei
hez Írott bibliográfia^ vagy Leningrád és ipari üzemei gazdaságtör
ténetére vonatkozó irodalom* mely V® Y® Poksisevazkij "Pstervár ipa
ri komplexusának területi kialakulása a XYIII-JCXX® 'században* cimü 
cikkéhez van csatolva® A szőbanfergó cikk a ."Voprosztt geografli" cí
mű gyűjtemény 20® számában jelent mego Ilyen "a, felhasznált iroda
lom” o® rész L® E® Iof “Ural városai* cimü ke nevében és sok egyéb 
értékes bibliográfia azokban a kiadványokban* amelyek túlnyomórészt 
a szovjet hatalom évei alatt jelentek meg® Magától értetődik* hogy 
a kiadvány formája nem’ lehet döntő jelentőségű a helyismereti bib
liográfia anyagának kiválogatásánál® Akár folyóiratban* ill® gyűjte
ményben jelentek meg ezek a bibliográfiák* akár valamely cikknek* 
fejezetnek vagy külön kiadott monográfiának részei* a bibliográfiá
ba való felvételük egyetlen kritériuma csak az itt szereplő anyag 
tartalmának értéke* jelentősége lehet®

Az időrendi bibliográfiát könnyű az alábbi két részre osztani; 
“Szovjet időszak™ és "A szovjetek előtti időszak"® Bármely részről 
mondunk is le* a.megmaradt rész hiányos marad® Ha csak ©z egyik kor
szak bibliográfiáit válogatjuk ki* a kiadván; minősége csökken* erő
sen szükiil a bibliográfia felhasználásának jelentősége® .

Legcélszerűbb a bibliográfia kereteit területi szempontok sze
rint szűkíteni® A szövetségi köztársaságok, nyilvános könyvtárai bizo
nyos fokig a nemzetiségi éa helyismereti bibliográfia központjai 
/beleértve a retrospektív bibliográfiát is/ 0 Hasonló funkciót tölte
nek be többnyire a köztársasági könyvkamarák is® Az Orosz Föderáció 
területén nim@s egységes központja a helyismereti bibliográfiának* 
Foglalkoznak ezzel a kérdéssel a területi* határvidéki és köztársa
sági /autonóm köztársasági/ könyvtárak ia* ereknek többsége azonban 
segítségre szerül a tájkutató munka különbős5 szakaszain® Ezért lát
juk indokoltnak* hogy a bibliográfia területi határait az OSzSaSzK



határaival tegyük egyenlővé, kzelőzetesen átnézesd® források száma 
igy szint® egyharmadárs csökken, vA»&ons m m ily módos kisebb terjedői 
műre vett bibliográfia nem szenved kárt sem a teljesség, sem a befej® 
zettség tekintetében* Menet közben kell eldönteni a nyelvi keretekre 
vonatkozó kérdést*

<f O Q O C O

■ Az előkészületben lévő bibliográfiában a fő helyet az egyes ha
tárvidékekről, területekről, városokról szélé bibliográfia foglalj® 
sl. A szébaeforgő anyagot legjobb ©gy csoportba egyesíteni és a to
pográfiai ismérvek szerint felvenni oly módon, hogy a csoportositáe 
alapjául az OSzSteSzK legutóbbi közigazgatási terület1 felosztását 
vesszük. A topográfiai csoportokon belül a következő sorrend szerint 
kell beosztani a címleírásokat. Az első helyen áll az egész terüle
tet /határvidéket/ felölelő anyag, majd ezután következik a terület 
/határvidék/ egye® részeire vonatkozó anyag, mindkét esetben előbb 
jut hely az általános müveknek majd utánuk a részkérdések, szakterü
letek irodalmának® Az anyagnak ezt a csoportját, mint a bibliográ
fia egyik legjelentősebb részét, célszerű első helyre tenni, tekin
tettel arra, hogy annak tartalma közvetlen kapcsolatban van az ille
tő területekkel és határvidékekkel,

A következő részben azokat a bibliográfiákat kell felsorolni, 
amelyek az OSzSzSzK-vai, mint egésszel, illetve annak egyes közgaz- 
gatási és földrajzi komplexumaival foglalkoznak, /pl* “A Szovjetunió 
városainak bibliográfiája” , "Az Ural'a szépirodalomban.és a folklóré
ban”/« Székre a bibliográfiákra csak utalni kell az első rész megfe
lelő -topográfiai szakcsoportjainál, A címleírások beosztását ille
tően az az elképzelésünk, hogy itt is fokozatosan haladunk majd a 
szélesebb, általánosabb komplexumoktól a kevésbé átfogó, szükebb kö
rű fogalmak felé*

A harmadik részt, azok az összefoglaló' szakbibliográfiák és té
mabibliográfiák fogják alkotni, amelyeknek helyismereti fejezeteik 
is vannak£ - e fejezeteket kell kiemelni. így a harmadik részbe fog
nak tartozni P. és B, Lambin “Orosz történeti bibliográfia1* c. köny
véből a VII., 3CCV., XT. fejezetek és I. M. Kaufman az "Orosz élet
rajzi és biobibliográfiai lexikonok™ e. munka "Területi /határvidé
ki, köztársasági/ lexikonok™ elnevezésű fejezete, Ezt az anyagot 
legcélszerűbb a forrásfajták és az ismeretágak szerint beosztani.

A negyedik rész azokat a különféle segédkönyveket öleli fel, 
am?lyek»t a helyismereti bibliográfia forrásaiként kell felhaszaál- 
nunko Ilyen pl. a "Mutató az 90roaz krónikák teljes gyűjteménye* el
ső nyolc kötetéhez* 2 0 része /Földrajzi bibliográfia/ vagy "Az Orosz 
Birodalom földrajzi és statisztikai lexikona31* Ezeket a segédkönyve
ket a szakmai ismérv szerint oszthatjuk be. .

Ebből látható tehát, hegy a bibliográfia részekre való tagolá
si elvét és az anyag beosztásénak sorrendjét elsősorban az határoz
za meg, hogy mennyi bennük a helyismereti elem, másodsorban pedig 
az a szempont, hogy milyen munkával jár ezeknek az elemeknek a meg
állapítása és valamely helyhez való tartozásuk meghatározása. A bib-
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llográfiai címleírások terjedelme és tartalma egyenes függőségben 
Tan ezektől a körülményektől*

A bibliográfiába felveendő anyag címleírása **A nyomdatermékek 
egységes címleírás! szabálya!** szerint fog történni* Azokban az «se- 
tskben, amikor a fő címleírás, nem ad képet a-területi, illetve idő
rendi keretekről, a helyismereti anyag mennyiségéről, fajtáiról és, 
csoportosításáról, illetve a matat ékről vagy az anyag egyéb sajátos
ságairól, - ezeket az adatokat rövid megjegyzések illetve annotációk 
formájában kapja meg az olvasó*

A készülő bibliográfia második részében lévő anyaghoz készült 
annotációk a már felsorolt adatokon kívül, magákban fogják foglal
ni a leirt munkákban előforduló helységnevek felsorolását is* A 
bibliográfia harmadik részébe a helyismereti anyag elemező címleírások 
formájában fog bekerülni. A negyedik részben rá kell mutatni a tájé
koztató segédkönyveknek a helyismereti jellegű felhasználhat óságára 
és azokra a módozatokra, hogyan lehet a segéd- vagy a kézikönyvben 
megkeresni a helyismeret! bibliográfia eléméit.

Ilymódon az egy-egy területi objektumra vonatkozó bibliográfiai 
anyagot fejezetről-fejezetre egyre komplikáltabban lehet csak 8ssz«- 
gyüjtsni a ennek következtében az annotációkat fokozatosan bővíteni 
kell, emelve az annotációk tájékoztató elemeinek számát®

A leendő kiadvány kiegészül a következő függelékkel; betűren
des mutató /szerzők és elmek szerint/^ szak vagy tárgymutató éa vé
gül földrajzi mutató* A betűrendes mutatóra a tervezett munka vala
mennyi részének szempontjából szükség van* A szakmutató csupán a 
harmadik rész ezakbibliográfiáinak fejezetét fogja - részben — is
mételni* A földrejzi-mutató jelentősége látszólag csökken azáltal, 
hogy ezt a mutat ót bizonyos fokig póto’ja az első rész topográfiai 
felépítése* A valóságban azonban nt-m Így áll a dolog* Ha ugyanis 
nem tudjuk, hogy egy-egy juráé, vJros vagy helyiség milyen határ
vidékhez /területhez/ tartozik,'úgy mindenféleképpen segítségül 
kell folyamodnunk a földrajzi mutatóhoz* Csak áíS & mutatónak a 
segítségével lehetséges a kiadványban elhelyezendő anyag teljes fal
kutatása éa a területi elv szerint történő egységesít ét*#®

Tisztázatlan egyelőre az a kérdés, hogy kezeljük a korábbi és 
ft jelenlegi közigazgatási felosztásokat® Ezeknek a köz igazgat ási 
egységeknek a határai ugyanis gyakran változnak* Gyakran egy és ugyan
az a helység teljesen eltérő területi hovátart ozásban szerepel az • 
egyes bibliográfiákban, aszerint, hogy a bibliográfia mikor készült. 
Köztudomású például, hogy a nemrégen létesült Balasovi terület já
rásait a voronezsi, szárátovi és sztálingrádi területből hasitot- 
ták ki, a ezek korábban a Központi Feketeföld területhez, illetve 
az Alső-Volgavidékhez a Doni hadsereg területéhez, illetve az azovi 
kormányzósághoz tartoztak stb* Mindezeket a szempontokat figyelembe 
kell vennünk a keresett helységre vonatkozó bibliográfiai anyagok 
kutatásánál*

Azokban a könyvtárakban, amelyek csak saját területül biblio
gráfiájának ösezeállitásán dolgoznak, a területi határok változásai-
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■ral kapcsolatos nehézségek könnyen leküzdhetők* Ebben a kérdésben 
Igazat kell adnunk S a * Ja Borev©jnak, / aki a megoldást abban lát ja , 
hogy a helyismereti bibliográfusnak alaposan tanulmányozni kell a vl- 
dék gazdaságtörténeti fejlődését* Ezzel szemben már aligha valósit- 
haté meg az a nódf amelyet járáséit az Orosz Föderáció 74 vidékének, 
területének és autonóm köztársaságának! bibliográfiájára vonatkozóan* 
Az ilyen nagyméretű munkánál az igyekezet, hogy a különböző idők vál
tozásait a jelenlegi köztársasági területi beosztáshoz igazítsuk,, 
könnyen oda vezethet , hogy ez a kisegítő jéXXegíi munka önálló földraj
zi illetve történeti kutatássá szélesedik* Másrészt azonban - mutat rá 
Borovoj elviére - kérdés formális kezelése & legdurvább hibákat 
eredményezheti” . Nyilvánvaló*, hogy ezt a kérdést még alaposan meg kell 
vitatni a földrajzi szakemberek bevonásával*

A helyismereti bibliográfia anyagának a tervezett kiadvány szá
mára történő felkutatása az Állami Nyilvános SzaltÜkov-Sosedrin Könyv
tár állománya alapján fog történni* Az összeállítást követő ellenőr
zéshez és kiegészítéshez az alábbi könyvtárak állományát és katalógu
sait fogjuk igénybevenni: az Orosz Földrajzi Társaság Könyvtárát, « 
Szovjetunió Állami Lenin Könyvtárát*, a Szovjetunió Tudományos Akadé
miájának Könyvtárát, a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Központi 
Társadalomtudományi Könyvtárát, az Állami Nyilvános Történeti Könyv
tár és az Összszövetségi Könyvkamara állományát, illetve .katalógusait*

Ezenkívül be kell vonni a bibliográfiákészitás munkájába a terü
leti /határvidéki, köztársasági/ tudományos és közművelődési könyvtá
rakét is* Ezek a könyvtárak szinte kivétel nélkül szerkesztenek bib
liográfiákat a saját vidékükre vonatkozó irodalomról és nyilvántar
tást vezetnek a felhasznált bibliográfiai forrásokról* Ily módon te
hát értékes kiegészítéseket tudnak adni a helyi kiadványokra vonatko
zóan azokhoz az adatokhoz, amelyeket Moszkva és Leningrád nagy könyv
táraiban felkutattak. A területek, határvidékek és autonóm köztársa
ságok szerint összegyűjtött és csoportősitott anyagot tehát előzetes, 
jegyzékek formájában meg kell küldeni az érdekelteknek a megfelelő 
ellenőrzés, egyeztetés, helyesbítés és kiegészítés végett* Az efféle 
kollektív munka mindenkinek hasznos lesz* Az Állami Nyilvános Szaltükc 
Sosedria Könyvtár megfelelő lehetőségekkel rendelkezik ahhoz, hogy 
sajtó alá. rendezze és kiadja a helyismereti bibliográfiák bibliográ
fiáját* Ez felölelné az egész Orosz Föderációt és hasznos segédesz
köze lenne az 03zSzSzK minden nagyobb és középnagyságú könyvtárának*
A kezdeményezés sikere nagymértékben függ attól is, hogy milyen tá
mogatást nyújt ehhez a feladathoz a könyvtárosok társadalma*

A SzaltÜkov-Sosedrin Könyvtár köszönettel vess minden, erre a 
nagy, több évre terjedő munkára vonatkozó elképzelést a munka szer
vezését, módszertanát Ss gyakorlati kivitelezését illetően*

** Szövetsz ka ja Blb li ograf i ja , 1955° 30* az* 72-7?o
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