
2*t> }

FÖLDRAJZI KATALÓGUSOK A TUDOMÁNY03 KÖNYVTÁRAKBAN 
Irtai Vlaszov a V® T®s

a Szovjetunió Felsőoktatási Minisztériumához tartozó 
Tudományos Könyvtár tudományos módszertani osztályának

vezetője

Azok között a könyvtári katalógusok között * melyek tartalmuknak 
megfelelően csoportosítják az irodalmats különleges helyet foglal sl 
a földrajzi katalógusé Ebben csupa olyan att szerepelj amely egy meg
határozott földrajzi helyre /ország* határvidék* terület* város atb. / 
vonatkozik* függetlenül attól* hogy milyen ismeretághos tartozik a 
mtt, s hogy milyen szempontból foglalkozik az adott hellyel® Az ilyen 
katalógus feladata az olvasó elé tárni az adott földrajzi objektum*®1 
mai foglalkozó egész irodalmat vagy, legalábbis annak jelentős részét®

Az olvasóknak egy meghatározott országról vagy helyről szóló iro
dalomra vonatkozó igényeit ki lehet elégíteni a szakkatalógus alapján 
is* ahol az ilyen irodalmat a földrajzi elosztással emelik ki* vala
mint a tárgyszó katalógus földrajzi fogalmaival és csoportjaival® As 
országokról és tájakról szóló irodalom osztályozása ezekben a kata
lógusokban a szakember olvasók igényei szerint történik* akik egy- 
egy tudományág problémáit tanulmányozzák® De ezek a katalógusok csu
pán akkor adnak viszonylag kimerítő választ az olvasóknak* ha egy 
ismeretág speciális kérdéséről van sző® Ha az olvasó azért folya
modik a szakkatalógushoz és tárgyszőkatalőgushozs hogy megismerje 
®gy földrajzi terület teljes irodalmát* mégpedig különféle szaktudo
mányok szempontjából /pl® az Urairól szóló tSsazea könyvekét/, nagyon 
sok szakot kell végignéznie* de még igy asm lehet bizonyos abban* 
hogy az irodalom egy része nem került-e el a figyelmét®

Az egyes földrajzi helyekre vonatkozó irodalom komplex feltárá
sának feladatát a földrajzi katalógus -oldja meg a legteljesebben és 
& legkövetkezetesebben® Ebben a külön katalógusban u®!® a könyvek* 
cikkek ás egyéb nyomdatermékek mindenekelőtt az adott müvekben le
írt területek szerint vannak rendszerezve9 ja tartalmi szempont csak 
Másodsorban jön tekintetbe a földrajzi ©söpörtök alosztályaiban® 
/Tematikua alosztályokat egyébként néha nem Is kell kiemelni®/

Vizsgálódásaim azt mutatták* hogy a Moszkva tizenhét könyvtá
rában felállított földrajzi katalógusok jelentős mértékben különböz
őek egymástól® E könyvtárak munkájának tanulmányozása sok érdekes megfi
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gyeléar® adott lehetőséget és néhány következtetést engedett levonni 
a föld rajai katalógusok szerkesztésének módszertani kérdéseivel kap
csolatban, j

’ Földrajzi katalógus leginkább szakkönyvtárakba® m «  Különösen 
a geológiai és földrajzi könyvtárakban szükségese Kívánatos, hogy « 
Tudományos Akadémia összes szakkönyvtárában legyen. földrajzi kataló
gus, mórt “ezekben gyakran keresik az olvasók az egy-egy országgal , 
tájjal , stteo kapcsolatoe irodalmat, « ezek a könyvtárak őrzik az 
ilyen Jellegű munkák jelentő® százalékát l/ 0 Feltétlenül meg kell je
gyeznünk, hogy ® szakkönyvtárakban a földrajzi katalógus nemcsak az 
olvasók eélJatt.szolgáljas hanem a bibliográfiai munkának is alapja, 
“Mivel vannak regionális katalógusok a könyvtárban maglévő könyvekről, 
valamint újságcikkekről, a cikk és tanulmánygyűjtemények anyagáréi9" - 
megvan az egyik legfontosabb előfeltétele annak, hogy a Tudományos. 
Akadémia könyvtárai könyv jegyzékeket állíthassanak össze.az expedíciók 
és a termelőerők tanulmányozásával foglalkozó konferenciák szervező 
bizottságai

A Központi Meteorológiai Intézet, a moszkvai ©rdzsonikidz* Geo
lógiai Kutatóintézet, az Ösazszövetaégi Lenin Mezőgazdasági Akadémia 
és még sok más intézmény könyvtárában a földrajzi katalógus® nemcsak a 
könyveket, hanem a sikkeket is tartalmazza.. Ily módon egyszerre telje
siti a könyv- és cikk-katalógus funkcióit,

A Szovjetunió Geológiai Minisztériuma alá tartozó intézményekben 
a geológiai, könyvállományra vonatkozóan kötelező a földrajzi kataló

gus felállítása, A közgazdasági szakkönyvtárakban is vannak földrajzi 
katalógusok /pl©s a Szovjetunió Külkereskedelmi Mlaisztéwfcua®, a Köz
ponti Statisztikai Hivatal, a Moszkvai Közgazdasági Statisztikai In
tézet könyvtáraiban/,... . .. .

Hasznos a földrajzi katalógus az általános tudományos könyvtárak
ban i®. Például az Összszővetaégi Köayvkamarábaa ige® intenziven.hasz
nálják a tájékoztató munkában. Azt. lehet mondani, hogy a Könyvkamara , 
bibliográfiai intézet és nem nyilvános könyvtár. Tájékoztató munkájá
nak Jellegében azonban elvileg nem.különbözik á nyilván'®® könyvtártól? 
bármely nyilvános könyvtárhoz ia fordulhatnak az olvasók olyan káráé-., 
sel, mint amilyenek a Könyvkamarához szoktak beérkezni, Ezekben & 
könyvtárakban nem feltétlenül szükséges a földrajzi katalógus, de 
nem is haszontalan. Erről tanúskodik például az a tény, hogy & Gorkijt 
Területi Könyvtárban, ebben & nagy általános jellegű tudományos könyv
tárban jól kihasznált, terjedelmes földrajzi kartoték van, amelybe®

^  Szisztéma katologov v szpeeial^noj bibliátoké Aksdemií nauk Szffz&ztt 
/Osznovaüe polozsenija/, Moszkva, 1951, 19 lapó /Bibliotéka Akad, 
Nauk SzSsSzB, Szektor szeti szpec, bibliotak,/ Böksz,

2/ . . . ............................. ■ - ' '
Tjuljaeva, ¥ , 3 0 szosztavleaii bibllografleseszklh ukazatelej 
regionalnoj literaturü. » Biblieteesno-bibliograficseaizkaja i»- 

, formád ja, 2, N , Moszkva, 1951, 35-58, lap, /Bibliotéka Akad,
Hauk SzSzSzK Szektor azeti szpee, bibliotak,/..
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az egyes országok gazdasági* politikai és kulturális életének külön
böző területeit jellemző irodalmat gyűjtötték össze®

Mint már mondtak* a földrajzi katalógus különkhtalőgeso Bz aset 
Jelentig hogy párhuzamosan szerepel benn® sz alapvető szakkatalógus 
olyan anyag&9 amely a különböző földrajzi helyekre vonatkozik* osak- 
hogy más csoportosításban /mindenekelőtt annak az országsak vagy 
helynek a jele szerint* amelyről a nyomtatott müvekben vas/*

' Más a megoldás a Moszkvai Orientalisztikai Intézet könyvtárá
ban.® /A szerző ezzel a katalógussal 1953“baö ismerkedett meg*/* Itt 
a földrajzi katalógus nem a szakkatalógusban amugyls meglevő' anya- 
got tartalmazza®

A szakkatalógusból u®i® hiányoznak mindazok az osztályok* ame
lyek- Kelet országainak földrajzi viszonyaira3 Kelet népeinek nyel
vére 9 irodalmára9 stb® vonatkoznak® A Szovjetunióról és Nyugat or
szágairól szóló nyomdatermékek viszont csak a szakkatalógusban sze
repelnek®

Az Intézet földrajzi katalógusa olyasa* mintha a.% egységes szak- 
katalógus norientalisztika” osztálya lenne® Maga az orientalisztika,, 
mint tudomány9 több tudományágból áil9 s ennek megfelelően épül fel 
a katalógus® A rendszerezés alapja a tizedes osztályozási táblázat®
A tematikus beosztás érdekében a tizedes osztályozás főtáblázati szá
mait a helyet jelölő szám után Írják® Az ország jele alatt nemesek az 
adott ország fizikai és politikai földrajzával9 közgazdaságával és 
történetével foglalkozó irodalmat sorakoztatják fel* hanem az adott- 
ország népének filozófiájával,, folklórjával9 irodalmával,, nyelvével 
kapcsolatosakat is® A beosztás alapja nemesak a földrajzi elosztás* 
hanem a népi alosztás is® Nézzük meg példaként a "Kiaa* osztály te
matikus felosztását®

Kina® A marxizmus-leninizmus klasszika® müvei®
Általános jellegű munkák

Kina bibliográfiája
. Kézikönyvek 

Kínai filozófia
Társadalmi-politikai rend® Folklór 
Népi felszabadító és kommunista mozgalom 
Külpolitika
Közgazdaság® Népgazdaság
Kínai nyelv /Analitikus tovább bontásban/
Művészet 
Irodalom 
Történelem 
Földrajz® Néprajz
Kina egyes tartományai /Tematikus felosztás nincs/

A katalógus ilyen felépítése talán elfogadható a Moszkvai ©rtea- 
talisztikai Intézet szakkönyvtárában* de - természetesen - ez esetek 
többségében nem felel meg a más jellegű könyvtárak számára®

-íf%

|51‘ 32 
<51)327 
<51)33 
<52)4 
<51)7 <51)8 
(51) 9 
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A földrajzi katalógusok: egyik fajtája a tájiemereti katalógus * 
mely csak egy vidék* terület * járás * város irodalmát foglalja magá
ban , tehát egy szükebb terület földrajzi katalógusa® Legalább ilyen 
katalógusa legyen minden területi könyvtárnak® Összeállításának mód
szertana igen sajátságos * ennek megvilágítása azonfeBSSt nem feladata 
ennek a cikknek®

A földrajzi katalógus szakcsoportjainak elrendezés© vagy a föld
rajzi osztályozás táblázatainak megfelelően történik* vagy a hely~ 
nevek betürendjében« Ennek megfelelően meg lehet különböztetni rend
szerező és tárgyszó-jellegű földrajzi katalógust® Természetesei le
hetnek átmeneti formák is® Például azt a katalógust9 mely a közigaz
gatási beosztások rendszerét veszi alapul*, de a területek és járások 
elnevezésének betűrendes beosztásával* olyan szisztematikus jellegű 
katalógusnak lehet tekinteni* amely szemmé 1láthat őlag eltolódik a 
tárgyszókatalógus felé® A katalógus rendszerező jelleg© itt abban mu
tatkozik* hogy a fogalmak közt lépcsőzetes alárendelés vans szövet
ségi köztársaság - terület - járáso

A földrajzi katalógusok közül a tárgyszó-jellegű éo a rendszere
ző katalógus majdnem egyformán elterjedt® A rendszerező katalógus az 
esetek többségében ésszerűbb* mint a tárgysz6-jellegű* melyben az 
egyes területekre vonatkozó részek a betűrend alapján szétszóródnak®
Ez a lényeges hiányosság megnehezíti az olvasó munkáját®

A kétféle földrajzi katalógus közötti választás - nyilvánvalóan - 
nem függ a könyvtár szakjellegétől* hanem alkalmi okokkal magyaráz
ható® Például a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Geológiai és 
Földrajzi Osztálya* mikor Könyvtárának katalógusát összeállította* a 
tárgyszó szerinti elrendezést választotta* az Akadémia Földrajzi In
tézete pedig a rsndszerezoto

A földrajzi tárgyasokatalógus használata sok könyvtárban minde
nekelőtt azzal magyarázható* hogy nincs megfelelő* kielégítő osztályo
zási táblázata a földrajzi osztálynak® Ennek a táblázatnak a kialakí
tása nehéz dolog* mert a földrajzi alosztályokat nem lehet egységes 
elv alapján megalkotni: minden ismeretág sajátos követélményeket tá
maszt vele szemben® A fizikai földrajzba geológia* közgazdaságtan te
rületi felosztása /pl® Ésjzak-Szovjetunió*. Ural* Volgavídék* Kaszpi 
mélyföld* Orosz síkság, Fenno-Skandla* Földközi-tengeri országok/ 
gyakran nem fér bele a közigazgatási felosztás kereteibe® Fokozzák a 
nehézségeket a közigazgatási felosztás változásai®

Nyilvánvaló* hogy a táblázatban egyszerre kellene figyelembe 
venni a különböző osztályozási szempontokat /közigazgatási-politikai* 
fizikai-földrajzi* közgazdasági * stb®/® Ezt el lehet érni két /vagy 
több/ osztályozási felosztás /melyek különböző szempontokat alkalmaz
nak/ összekapcsolásával* vagy ezeknek a szempontoknak egymás alá ren
delése utján©

A párhuzamosan alkalmazott jeleket használó földrajzi osztályo
zási táblázatról E® Sz® Dorogutina irt még X93é~ban0^ / Ennek a $áb~
x/ Dorogutina E® Sz©2 K voproszu o szosstojaníl geograficeeszkih

kataXogüY i ukazatelej® ■» Szovetszkaja Bihliografí ja® 193*6® 1© vüp® 
4X«4ő© lap®



Ii A világ országai*
II* Tengerek és óceánok.

Illa A Szovjetunió*
1/ Szövetségi köztársaságok /a köztársaságok betűrendjén 

benj az egyes köztársaságok területei és határvidékei 
saját betűrendjükben/*

2/ A Szovjetunió európai és ázsiai része*
3/ Olyan közgazdasági;, földrajzi,, geológiai,, klimatológiai* 

stb* körzetek* amelyek nem esnek egybe a közigazgatási 
egységekkel* /Az itt felsorolt müvek szerepelnek a 
III-X-ben is*/

4/ TáVak* folyók* csatornák* hegyek* szigetek* /Az itt 
felsorolt müvek szerepelnek a III~X~ben is*/

IV* Az Északi-sark és DJli-sark*
V* Más országok.

Bár ebben a táblázatban elhelyezhető kivétel nélkül minden mű* 
mégis jelentős hiányosságai vannak*1/ Az egyik ilyen hiba a közigaz
gatási felosztás és az egyéb szempontok alapján történő felosztás 
közötti szakadás? az utóbbiakból külön csoportok alakultak* így pél
dául a Volgavidék a XIX~3“ba tartozott* azok a területek azonban* 
amelyek a Volgavidéket.alkotják* a III-1-be* pedig a ‘Volgavidék®t 
tanulmányozó olvasónak sokkal kényelmesebb lenne a Volgavidék egé
széről szóló irodalommal együtt keresni a vidék egyes területeiről 
száló irodalmat*. A XII-1 anyagának a megduplázása sem jelentett ki
vezető utat? ha az összes fizikai* földrajzi* geológiai stbo terüle
tekről szőlő irodalom katalóguscéduláit megdupláznék az összes köz- 
igazgatási terület számára* nagyon sok felesleges munkát igényelne* 
Ezenkívül néhány párhuzamos osztály vagy csoport - területileg nézve - 
olyan közel áll egymáshoz* hogy majdnem teljesen fedi egymást /pl* a 
Murmanszki terület és a Kola-félssiget/o

A földrajzi osztályozás másik - szintén a párhuzamosságot aikaS^- 
mázó példája az Állami Lenin Könyvtár tervezete? "A kontinensek* te
rületi komplexumok* országok osztályozási mintája"* / A Lenin Könyv
tár tervezetében éppenagy* mint az E« Sz* Dorogutina táblázatában 
szakadás van a "területi komplexumok" és a közigazgatási beosztás 
között /amely ábe-ben van elrendezve/* A régi közigazgatási egységek
ről szóló irodalmat is külön csoportba osztották* minek következté
ben az egy adott területről szőlő modern irodalmat elszakították a 
múltról szóló /régebben Megjelent/ müvektől* A tervezetben vannak 
][7 1" ' ' 1'“1" "

Ezt a táblázatot alkalmazták az Összszővetségi Könyvkamarábaa lééi
ig* Ekkor módosították* Erről. ld* E* G* Golouhova és E„ Sz* Dorogu
tina? Az Összszővetségi Könyvkamara földrajzi katalógusa cimü 
cikkét* Könyvtári Tájékoztató 1955* 9*sz,

. Bibliotecsnaja klasszifikacija /Szokrasesenaüj variant/* Proeki dija 
obszuzsdeniJa* Moszkva* 195l° 15X~158* lap* /Gosz* Bibliotéka SzSzSzR 
im* V*.I* Lenina*/

l á z a t n a k  k ő v e tk e z ő  s f e l o s z t á s a ?

2 /
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aj vonások Is /pl, a népi demokráciák kiemelése/, de egészében vév® 
nem alkalmas arra, hogy földrajzi katalógusnál alkalmazzák,

A különböző szempontok szerint kialakítóit osztályok alárende- 
lésén alapuló osztályozási táblázatokat dolgozott ki a Tudományos 
Akadémia néhány szakkönyvtára /földrajzi Intézet, a Bokuesaev Talaj
tani Intézet, a Termelőerőket Tanulmányozó Tanács/, Ezeknek a táblá
zatoknak az a sajátossága, hegy a közigazgatási kategóriák /terül®** 
tek/ alá vannak rendelve a nagy földrajzi egységeknek, s a beosztás 
nem-abc alapon történik, hanem a területi szcaaszédosség alapján.. En
nek következtében a "területi komplexumokkal" kapcsolatos irodalom 
úgy kerül be a táblázatba, hogy nem kell párhuzamos szakcsoportokat 
alkotnia, A Dokucsaev Talajtani Intézet Könyvtárában pl, a “Szovjet- 
unió" osztály ® következőképpen tagolódik?

"A Szovjetunió általában '
Az Orosz Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság általában 

Európai rész 
észak
Észak-Nyugat
Nyugat *
Központi iparvidék 
Központi feketeföld 
Y o lg avid ék  
Órai
Bél-Kelet 
Bél .

A földrajzi egységet Jelölő osztály terület, köztársaság és "te
rületi komplexum" szerint részleteződig Például?

Észak'
Szigetek
Arhangelszki terület 
Nyehyee Nemzeti Körlet 
Kosai ASzSzK 
Fologdai terület

Észak-Nyugat
MuraanszkI terület 
Karelo-Fian SzSzK

Nem megfelelő ebben a táblázatban az országok felosztás®,,Az 
ilyen szakcsoportok, mint Nyugat, Dél-Kelet, nem különbőznek elég 'vi
lágosa® és határozottan, ugyanakkor nem elégítik ki a® olvasók Igénye 
ito Ezek a csoportok mesterséges komplexumok, s e tekintetben ennek 
a táblázatnak a hibái azonosak a tizedes osztályozás hibáival.

Ezektől a hibáktól eltekintve, az az előnye a táblázatnak, hog;y 
benne egybeesnek a különböző szempontok szerint kialakított alosztá
lyok.
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Irodalmiakban í- felmerültek javaslatok arra nézve is8 hogy a 
t öldrajzi'katalógusokat és bibliográfiákat a nemzetközi 1?1,000,000 
léptékű világtérképek tábláinak megjelölése szerint osszák be , azaz 
a térkép meghatározott táblájára vonatkoz6 földrajzi irodalmat gyűjt
sék egybe é® ezeknek a Jele szarint rendezzék el.

Milyen megjelölésről van mz6f A nagyméretű, térképek gyakran 30- 
40„ aőt esetleg többszáz lapbél /táblából/ állanak, Hogy a táblák 
megfelelő sorrendjét biztosítsák és hogy könnyű legyen megtalálni az 
egyes táblákat , különleges jelöléseket vezettek be0 Jelenleg a jelö
lések egységes nemzetközi rendszere van használatban? a földgömb tér
képét felosztották szélességi körökkel /4&=ként/ és déLkaröfesl S°-kéat/j 
az ily módos keletkezett térképivek mindegyikét a latin ábo egy betű-,', 
jével jelölték meg9 az egyenlítőnél kezdve /A betűvel/̂ , a t érképen- 
kialakult oszlopokat pedig számokkal a greenwichi délkörtől kezdveo A 
térképtábla megkapja a térképiv és oszlop megjelölését, Például az a 
tábla, melynek északi részén fekszik Moszkva,N 37 jelölésű, amelyen 
Szárátov találhat 6 VM ?8 jelüo

A topográfiai térképekén az 181,000,000 léptékű térkép misdea 
trapézát a függőleges és vízszintes vonalak hálózata további kisebb 
egységekre osztja, Minden kis egység külön Jelet kap.

Az anyag ilyen elv szerinti osztályozása a földrajzi katalógusok
ban teljesen megengedhetetlen, A térképtáblák fokhálózata a legtöbb 
esetben nem érthető az olyan olvasó számára, aki eaak egy konkrét 
földrajzi objektumról szóló irodalmat keresve fordul a katalógushoz, 
s egyébként nem földrajzi szakembere A térképtábláa ábrázolt terület , 
egyetlen nagyobb földrajzi egységgel sem esik egybe. Az Ural például 
é szélességi övön /N, 0, P, Q/ és 2 délköri oszlopon /40, 41/ terül el, ■ " ,

A térképtáblák szerinti földrajzi katalógus tehát Ugyanúgy asm 
honosodott meg a szovjet könyvtárakban, mint a térképtáblák szerinti 
bibliográfiák, A szerzőnek csak a Tudományos Akadémia Földrajzi Inté
zetének könyvtárában sikerült felfedezni a fenti nomenklatúra alkalma- 
zását{j azonban itt ia esak a közigazgatási és geomorfológiai alapon 
képzett osztályok további felb©ntásánála azaz az osztályozás legvég
ső fokán más alapon történő felosztással kombinálva., Ennek a felosz
tásnak a bevezetését a fizikai-földrajzi és geológiai szakemberek ki- 
táaták, akiknek nagy szükségük -van arra, hogy a kicsiny területekre 
vonatkozó irodalom együtt legyen, éa hogy pontosan meg legye® határoz
va a cikkben vagy könyvekben leirt földrajzi objektumok fekvése,

A különböző tudományágak követelményeit figyelembe kell venni„ 
Persze csak abban az esetben, ha a 'földrajzi katalógusba különböző 
tematikájú irodalom kerül, éa ha a könyvtár sok szakterület specia
listáit szolgálja ki. Mert a fizikai földrajz szakembereinek a geo-
TT/ " 1 ' 1 ' ’ - : t;'sn- . :". T ’ ~ ......,Insztrukcija po inventarizaoii, szisztémátizaesii i katalogizaoii 

geologlcseazkih materialov, Moazkva-Leningrad, 195?• /Vszeszojuz- 
nüj geologicaeszkij F©nd/o
Manazurov A* A0s Geologicseszkie ukazateli, /K voproszu o prlmenenii 
topográfleneszkih indekszóv/, «■ Szovetszkaja Bibliografijat 1 9 4 0 ®
1, vüp, IO3-I25, lap.

1 / '
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morfológiai beosztásiak megfelelő rendszerezésre vasa szükségük, a' 
közgazdászoknak viszont a közigazgatási felosztásnak megfelelőre*
Az olyan könyvtár katalógusának, mely mindkét szak olvasóit kiszóld 
gálja, mindkét szempontnak megfelelően kell tagolnia az anyagot® 
katalógus felosztásának alapjává a különböző szempontokat kifejező 
felosztások alárendelésének elvét kell tenni®

A szűk szakterületű könyvtárakban nem kell az irodalmat több 
osztályozási szempont szerint tagolni /pl® egy hydrolőgial szakkönyv
tárban nem kell a területek és járások közigazgatási beosztása sze
rint rendezni az anyagot./.

Vannak könyvtárak, melyekben az irodalom rendszerezésére a ti
zedes osztályozás földrajzi szakcsoportjait használják. Elavult éa 
nem elég rugalmas voltuk miatt ezek nem lehetnek a földrajzi kata
lógus megfelelő mintái. Azonban, amint ez látható volt az Orientalisz
tikai Intézet könyvtárának példáján, ha csupán néhány országra vonat
kozó anyagot kell beosztani a földrajzi szempontok figyelembevételé
vel, bizonyos mértékig helyesnek bizonyai ezeknek a szakcsoportoknak 
az alkalmazása®

A rendszerező földrajzi katalógusban való tájékozódás szempont
jából nagy jelentősége van a szorosan vett földrajzi fogalmak tárgy
mutatójának. .Sajnos nincs nagyon elterjedve. A szerző az Összszövet- 
aégi Könyvkamarában és egy geológiai szakkönyvtárban /a hasznos ás
ványok lelőhelyének jegyzékét/ talált ilyen mutatót.

Vannak olyan földrajzi tárgyszókatalógusok, amelyek csak nagyobb 
földrajzi egységek szerint tagolják az irodalmat, a területnél kisebb 
egységek nem szerepelnek bennük ' és olyanok, amelyek szükkörü fogal
makat jelölő tárgyszavakat használnak /szoros betűrendben adják a te
rületeket, a területek járásait„hegycsúcsok, folyók, stb. neveit/.
Az első típushoz tartozik az ÖaazszövetségI Lenin Mezőgazdasági Aka
démia és a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának földrajzi kata
lógusa, a másikhoz a Tudományos Akadémia Geológiai-földrajzi Osztályá
nak könyvtáráé. A tág földrajzi tárgyszavakat alkalmazó katalógus sok
kal inkább elfogadhatói ebben nem forgácsolódik annyira szét az adott 
területre vonatkozó anyag, kevesebb a lehetőség® a szubjektivizmusnak 
a tárgyszavak megadásában. Igaz, hogy a szűk fogalmakat adó katalógus
ban könnyebben megtalál az olvasó egy kis földrajzi objektumra vonat
kozó irodalmat, a másikban viszont könnyen eligazítja egy tárgyssőmu- 
t&tő®

Több könyvtár a földrajzi katalógust úgy módosította, hogy két 
nagy részre osztotta; 1/ "Szovjetunió” 2/ "Külföldi országok”. A Kül
kereskedelmi Minisztérium Központi Tudományos Könyvtárában & tárgy- 
ssőkatalőgus három részre oszlik; "Szovjetunió", "Népi demokratikus 
országok" és "Kapitalista országok". Az ilyen kataLógust nam lehet 
tiszta tárgysz©katalógusnak nevezni, ez már erősen közeledik a rend
szerező katalógus felé.

A földrajzi katalógus szakcsoportjainak - mind a rendszerező, 
mind pedig a tárgyszó jellegű katalógusban - lehatnék tematikus al
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osztályai /pl. Ural - Geológia, Ural - Történelem/. Ezek szükségessége 
oly mértékben nő, amint az egyes szakcsoportokban szaporodik az anyag.
A katalógusokban a tematikus alosztályok bővebb részletezésével főleg 
azokban a szakcsoportokban találkozunk, amelyek nagy területi objektu
mokra vonatkoznak. A tág földrajzi szakcsoportokkal dolgozó /terftlet , 
köztársaságé ország/ katalógusokban majdnem mindig vannak ilyen alosz
tályok, sőt rezek további kisebb egységekre bomlanak.

Ezeket a tematikus alosztályokat gyakran tipizálják, mindig azo
nos egymásutánban és megfogalmazásban adják meg, sőt néha különleges 
mutatót is adnak hozzájuk. A Központi Statisztikai Hivatal könyvtárán 
bán a tág földrajzi szakcsoportok /ország§ vagy terület/ tematikus 
alosztályait római számokkal jelölik? I. Általános munkákg II. Sta
tisztikai /általános munkák/$ Ilii Társadalmi statisztika., /további 
alosztályait betűvel jelölik?! IV. Mezőgazdaság! Y* Ipar, stb©

Széles gyűjtőkör esetén a tematikus alosztályok számos szakágat 
ölelnek fel, a szűk szakterületű könyvtárban viszont kevés tematikus 
alosztály van, s ezek szorosan a könyvtár szakterületéhez tapadnak.

A könyvtárak tapasztalata azt mutatja, hogy a földrajzi kata
lógusok igen nagyjelentőségttek, megkönnyítik a bibliográfiák össze- 
állítását, az olvasók ilyen jellegű kéréseinek kielégítését© Néhány 
szakkönyvtárban, mint például a geológiai és földrajzi könyvtárakban 
éppen olyan mértékben szükségesek, mint az alapkatalőguaok.

A földrajzi katalógusok formái egyrészt azért különbözőek, mert 
különbözőek a könyvtárak inunkataltételei is, másrészt mert mindenfaj
ta szakirodalom osztályozásának sajátos szempontjai vannak. De az 
egyes könyvtárak földrajzi katalógusának felépítésében megmutatkozó 
•"sajátosságok" nem mindig "pozitív jelenségek", sok esetben csak arra 
utalnak, hogy„még nincs kidolgozva e katalógusfajta összeállításának 
módszertana©

A földrajzi katalógus kérdését a szovjet könyvtártudománynak’fel
tétlenül napirendre kell tűznie©

« Szovetszkaja Bibliógrafija, 19J55* 38. sz„ BX-89* lap<


