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AZ ÖS3ZSZÖYSTSÉGI KÖNYYKAMARA FÖLDRAJZI KATALÓGUSA

Irtás Golouhova, E* G*
a Könyvkamara katalógus osztályának vezetője ,

Dorogutina, E, Sz* 
a Könyvkamara f őbibliográfusa

Az Ösazszövötaégl Könyvkamara 1935-ben földrajzi katalógust állí
tott össze* Azért volt erre szükség, mert az országos hatóságok agyra 
gyakrabban kértek Irodalomjegyzékeket a Szovjetunió és más országok 
különböző földrajzi helyeit ismertető könyvekről* A Kamara minél jobban 
szerette volna kielégíteni ezeket az igényeket*

A kért jegyzékek elkészítés© megelőzőleg jelentős munkával járt, 
mert rengeteg bibliográfiát kellett hozzájuk átnézni* A Könyvkamara 
egyetlen katalógusa sem tudta lényegesen megkönnyíteni ezt a munkát*

Hasonló nehézségekkel küzdött aok más könyvtár is0 Szükségesnek 
mutatkozott, hogy egy helyen gyűjtsék össze az agy területre vonatko
zó irodalmat* Különböző -kísérleteket tettek e feladat megoldására* 
Azonban sem a szakkatalógus, sem a tárgyszód sem a betűrendes kataló
gus nem tudta összegyűjteni az egyes területekről szőlő teljes irodal
mat - még a cédulák többszörözésének széleskörű alkalmazása mellett 
sem* Ehhez speciális katalógusra volt szükség*

Az Összszövetségi Könyvkamarában ez volt az első kísérlet arra, 
hogy számos földrajzi egységet magában foglaló és a velük kapcsolatos 
irodalmat minél teljesebben felsoroló földrajzi katalógust hozzanak 
létr«o A szakkatalógustól eltérően, mely a területi szempontot csak 
egy meghatározott ismeretágon belül tudja érvényesíteni, a földrajzi 
katalógus az adott helyről szóló teljes irodalmat igyekszik összegyűj
teni*

így a szakkatalógusban a mezőgazdaságtaai és ipargazdsságtani 
müveket a következőképpen lehet felosztani?
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998.4(470 ) —  OSzSzSzK
338.4(47.21) -—  Arhangelazki terület
33804 {47«~2 é) Vologdai terület

. és így tovább.

A földrajzi katalógus lehetővé teszi , hogy az irodalmat közvet
lenül a földrajzi hely neve alatt gyűjtsük össze.

OSzSzSzK .általában
—  ■ Ipar
— - Mezőgazdaság 
és igy tovább.
Arhangelszki terület
—  Ipar
—  Mezőgazdaság 
és igy tovább.
Tologdai terület 

!par
——  Mezőgazdaság 
és igy tovább.

A Könyvkamara 1935~b®n összeállított földrajzi katalógusa 1941-ben 
elpusztult. Tiz év múlta indult meg a katalógust helyreállító‘munka.- A 
régi gyakorlat figyelemrevátelével rövid utasításokat adtunk a kataló
gus felosztására, az anyag kiválasztásának és elrendezésének alapelvei
re vonatkozólag. Azután - némi tapasztalatot gyűjtve - módszertani sat- 
mutat^őt ' é® utasítást állítottunk össze a földrajzi katalógus szerkesz
tésével kapcsolatban. A munka folyamán ezt utasítást ki kellett egé
szíteni , sőt módosítása és pontosabb megfogalmazása is szükségessé vált.

A földrajzi katalógus összeállítása közben mindenekelőtt azt 
kellett figyelembe venni, hogy e katalógus az Összszövetaégi Könyvka
mara katalógusrendszerébe tartozik. Ennek következtében a földrajzi 
katalógus változást okozott a betűrendes katalógusban. Az egye® föld
rajzi egységekről készült melléklapokat nem osztjuk be többé a betű
rendes katalógusba.

A földrajzi katalógusba esek azokat a müveket osztjuk be. amelyek 
tartalma földrajzi vonatkozású, a helyi kiadványokat nem, mert a Könyv- 
kamarának van kiadói katalógusa, mely az irodalmat kiadók szerint, cso
portosítja, a kiadókat pedig - telephelyük alapján - tájegységek sze
rint.

A Könyvkamara földrajzi katalógusában az olyan irodalmat gyűjt
jük, amely a szovjet szocialista köztársaságok és a területükön lévő 
autonóm köztársaságok, határvidékek, területek, járások, városok po
litikai helyzetét, földrajzát, történelmét, közgazdaságát és fejlődő 
életének más megnyilvánulásait .ismerteti., Gyűjtünk idegen országok
ról szóló irodalmat is. A katalógusban minden könyv és folyóiratcikk 
szerepel, függetlenül attól, hogy milyen szempontból vizsgálja az 
adott területet. Jelenleg a katalógusban 1940-től vannak katalóguscé
dulák könyvekről és 1950-től folyóiratcikkekről.
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Az anyag elrendelési táblázatának kialakításakor különböző javas
latokat vetettek fel* Az egyik világrészek szerint * a másik ox'szágok 
és közigazgatási egységek* a harmadik tárgyszó szerint kívánta ©Xren- 
dezni az anyagot az országok és földrajzi helyek betűrendjében* A® 
utóbbit mindjárt elvetettük* mert nem teszi lehetővé a nagy földrajzi 
egységekre vonatkozó anyag összefoglalását * AH anyagot országok szerint 
lehet ® legjobban és legszisztematikusabban elrendezni* ess ért a Könyv- 
kamara ennél az alapelvnél állapodott msg»

A katalógus legnagyobb osztályának* legterjedelmesebb részének 
- "Szovjetaniő" - a beosztásánál felhasználtuk a Tudományos Akadémia 
egyik tanácsának * "A termelőerőket tanulmányozó tanács" könyvtárának 
katalőgustáblázatát* A tovább következő osztályokat a Könyvkamarába 
beküldött kérések figyelembevételével alakítottuk ki* Az osztályok el
nevezésének pontos megfogalmazásánál a moszkvai Pártiskola által 1952“ 
ben kiadott jegyzéket * "A Szovjetunió földrajzi helyeinek járások sze
rinti lajstromé”-t vettük alapul*

A. háboruelőtti földrajzi katalógusban a fizikai-földrajzi* geo- - 
lógial és közgazdasági körzetekről szóló irodalom külön csoportot al
kotott* Ezért a bibliográfiai, anyag összeállításánál gyakran Ismétlé
sekbe kellett bocsátkoznunk vagy hivatkozások segítségével kellett kap
csolatot teremteni az ©gyes osztályok között* Kpgy elkerüljük ezt a 
kényelmetlenséget* elhatároztuk* hogy a fizikai-földrajzi* geológiai* 
közgass&agági körzetekről szóló irodalmat besoroljuk 'a megfelelő köz- 
igazgatási egységről szóló müvek katalőgusosztályaiba* Így például! 
a Kaoandőrazkl szigetekről szóló irodalom belekerül a "Sabarovazki 
határvidék* Kasaesatkai terület" osztályba* a Sze Ugor-tóról sző^ő a 
"Kallnini területi-be*

■ Azokban az esetekben* amikor a fizikai-földrajzi* geológiai és 
közgazdasági körzetek két területen vagy két más közigazgatási terü- 
letegyéégen fekszenek* a róluk szóló anyag céduláit megkettőzzük*
Ha pedig ezek a körzetek három vagy még több közigazgatási egység te
rületén fekszenek* az anyagot a .megfeledő nagyabb földrajzi osztályba 
soroljuk* Például! a Kulundin sztyeppéről szóló irodalmat * mely a No- 
vosziblrszki terület* az Altá$i határvidék és a Kazah SzSzR területén 
van* "A Szovjetunió ázsiai része" elnevezésű osztályban gyűjtjük^ a 
Volgáról* Donról* Kámáről szóiét "Az QSzSzSsK európai része" osztály
ban* a Bajkal-tóről szóló irodalmat a "Kelet-Szibéria" osztályban*

Egyes kis földrajzi objektumokról /kolhoz* fal»*'stb«/ szóló 
anyag az átfogóbb közigazgatási területről szőlő könyvek között nyer
nek helyet* Például a V* M» Molotov kolhoz munkájáról szőlő irodai- ' 
mát * amely a Kulundin sztyeppén van* az "Altáji határvidék* Slpunovszki 
járás" osztályba soroljuk*

Ily módon a földrajzi katalógus alapvető osztályainak következő 
táblázatát fogadtuk el!

1* Szovjetunió ,
IX* Népi demokratikus országok 

XXX* Kapitalista országok
X Y o  Északi-Sark általában* /A szovjet Arktikát és a Szovjetunió 

Távol Északi részét lásd az I* "Szovjetunió" osztályban*/
V* Déli-sark és Déli-sarkvidék



YI* Tengerek, melyek ■valamely világrész partjait mossák*
/A Szov jetunió területét érints tengereket lásd a la 
"SzovJetuniő" osztályban*/

A táblásat további felosztásának alapjául azt az elvet vettük, 
hogy az általánostól haladunk a részletes, az egyes felé, ugyanúgy, 
mint a szakkatalógusban az osztályok részletezésénél, csupán az a kü
lönbség, hogy a szakkatalógusban a felosztás egységei tudományágak, a 
földrajzi katalógusban pedig közigazgatási egységek vagy fizikai-föld
rajzi objektumok*,

■ A "Szovjetuniő" osztály a következőképpen épül fels 
lo Szovjetunió

A Szovjetunió szárazföldi része 
A Szovjetuniót határoló tengerek és óceánok 
A Szovjetunió szigetei 
" ■ folyői
” " hegyei és magaslatai

Szövetségi köztársaságok 
OSzSzSzK 
Ukrán SzSzK 
Belorussz SzSzK 
és igy tovább*

"A Szovjetunió szárazföldi része” alosztályba soroljuk azt az 
irodalmat, amely a Szovjetunió európai és ázsiai részét általában, 
Észak- és Dél-Szovjetuniót, a szovjet Északi-sarkot és a Szovjetunió 
Távol-Északi részét, a Kaukázust, stb* Ismerteti®

"A Szovjetuniót határoló tengerek éa óceánok” alosztályban az 
objektumok fekvése alapján csoportosítjuk az anyagot* Pl®

A Szovjetunió déli és dél-keleti tengerei
Azővi-tenger 
Fékét e-tenger 
Káspi-tenger 
és igy tovább*

A "Szövetségi köztársaságok” osztályba az az irodalom kerül, 
amely az egyes köztársaságokat általában jellemzik, vagy amely az 
adott köztársasághoz tartozó határvidékekről, területekről és járá
sokról szól* A szövetségi köztársaságodról szőlő anyagot alapjában 
véve abban a sorrendben csoportosítjuk, amelyben ezeket a "Szovjet
unió* A szövetségi köztársaságok®** közigazgatási felosztása" című 
kézikönyv felsorolja* Kivételt tettünk a balti, a Kaukázuson?-túli 
és a közép-ázsiai köztársaságoknál* Ezeknél különválasztottuk a több 
köztársaságról szóló anyagot, hogy először a köztársaságok egéaz cso
portjával általában foglalkozó irodalom szerepeljen, aztán pedig az 
egyes köztársaságokról szóló'külön-külön*

Nézzük meg egy szövetségi köztársasággal foglalkozó osztályban 
elhelyezett irodalom felosztási táblázatát?
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1* A köztársasággal általában foglalkozó anyag 
2o Fizikai-földrajzi* közgazdaságig geológiai körzetek 

a/ .Az OSzSzSzK európai rész©
- Volga?Idák.
A Volgán-tuli területek 
A Kama melléke
Észak-Kaukázua és Kaukázuson inneni területek stb* 

b/ Az OSzSzSzK ázsiai része 
Szibéria általában 
Nyugat-Szibéria 
Kelet-Szibéria 
Távol Kelet stb0 

3o Közigazgatási egységek
a/ Határvidékek /Altájl* Krasznodari* Kraaznojarszki*

■

b/Területek /Amuri* Arzamaszi* Arhangelszki* stb«/ 
c/ Autonóm köztársaságok /Baskír* Burját-mongol*
, Dageaztaa, stb* /

A határvidékről /területről,, autonóm köztársaságról/ szóló iro
dalom elrendezése ugyanolyan* aint a szövetségi köztársaságról szőlő 
anyagé* azaz: előre tesszük a határvidékkel általánosságban foglal
kozó anyagot* majd a fizikai-földrajzi* közgazdasági* geológiai kör
zetekről szólókat* végül a határvidék területén lévő közigazgatási 
egységekről /járásokról és városokról/ megjelent irodalmat*

Ily módén a fizikai-földrajzi* közgazdasági* geológiai körzetek
ről /folyókról* tavakról* sivatagokról* síkságokról* szénmedeneékről* 
stb*/ szőlő irodalom* ha a körzetek pontosan az adott köztársaságban* 
határvidéken és területen vannak*az adott hellyel általánosságban fog
lalkozó anyagot követve a közigazgatási területi felosztás megfelelő 
osztályába kerül*

Az egyes földrajzi objektumokkal foglalkozó anyagot az Ösazszö- 
vetségi Könyvkamara kiadványaiban alkalmazott osztályozási táblázat
nak megfelelően rendszerezzük* Bizonyos esetekben az osztályozási el
járást némileg módosítjuk* így például* a gépgyártásról szóló irodal
mat nem osztjuk szét a speciális osztályok szerint* hanem összegyűjt
jük a XVI-8 osztályban /Géptan-* Gépgyártás-* Műszergyártás/* Az adott 
területen lévő szakmúzeumokról szóló irodalmat a XXIY-12 /Muzeumügy/ 
osztályban gyűjtjük össze* .

f
A "Népi demokratikus országok™ osztályának a következő alosztá

lyai vannak? "A népi demokratikus országok általában1'’ * "Az európai 
népi demokratikus országok™* "Az ázsiai népi demokratikus országok"*
Az egyes alosztályokon belül az irodalmat az egyes osztályok szerint 
osztjuk szét*.az ország-nevek betűrendjében* Kanéi részletesebb köz- 
igazgatási felosztást itt nem alkalmazunk,

A "Kapitalista országok* osztályban világrészenként - Európa* 
Ázsia* Afrika* stb0 - ezen belül az országok betűrendjében csoporto
sítjuk az anyagoto Az "Európa™ és "Ázsia" osztályban utalók vannak?



"Az európai /Vagy ázsiai/ népi demokráciákról szőlő anyagod lásd ®
II. Népi demokratikus országok osztályban".

Az"egyé®'országokról szőlő irodalom szintén az Összszövetségi 
Köayvkamara kiadmányaiban alkalmazott osztályozási táblázat azakre&d- 
jébes mán felállítva.

A földrajzi katalógus feladata az, hogy a. fizikai-földrajzi kör
zettel vagy közigazgatási egységgel /ország* terület * határvidék/ fog
lalkozó teljes irodalmat tükrözze. Ennek a feladatnak megfeleljen Te
gezzük zz irodalom kiválasztását.

AwSzovjetuniő8* osztályba soroljak a marxizmus-leninizmus klasszt- 
kas müveit* a párt*, és kormányhatározatokat * amennyiben földrajzi ve- 
natkozásuak| a szövetségi és autonóm köztársaságok alkotmányát és tör
vénykönyveit & a helyi párt-* komszomol-* szakszervezetig társadalmi* 
tudományos és más szervesetek tevékenységével foglalkozó irodalmatj a 
kiváló ipari és mezőgazdasági tapasztalatokat ismertető könyveket - és 
folyóiratcikkeketj i. fizikai-földrajzi, közgazdasági* termelés-techni
kai* agrotechnikai és más irodalmat. Szépirodalmat csak abban ez eset
ben veszünk be * ha a mü témája kapcsolatban van egy adott hellyel. Élet
rajzi anyagot csak akkor sorolunk be* ha az adott személy tevékenysége 
szoros kapcsolatban áll az adott körzettel* vagy ha kiemelkedő személyi
ségek ideiglenes ott tartozkódásáéól szól a mü /pl. "Puskin Graziában"/. 
Ha azonban az adott terület szülöttjének a tevékenysége nincs az adott 
hellyel kapcsolatban* nem soroljak be a róla szólő müvet a katalógusba.

Nem tesszük bel® a katalógusba az ókori államokról és elpusztult 
népekről szóló könyveket * a középiskolás tankönyveket * a termálési- 
technikai instrukciókat*a feltalálói tématerveket, a több területen 
átfutó vasutakról szóló irodalmat sem.

A "Népi demokratikus országok" és a "Kapitalista országok" osztá
lyokba az olyan irodalom kerül* amely ez országok csoportjának vagy 
egyes országoknak történelmével* politikai helyzetével* kultúrájával, 
geológiájával* növény- és állatvilágával* fizikai-földrajzi és közgaz
dasági helyzetével foglalkozik.

Az összszövetségi Könyvkamara tájékoztató tevékenységében a föld
rajzi katalógust nagy mértékben, felhasználjuk. így az utóbbi időben 
irodalomjegyzékeket állítottatok össze a földrajzi katalógus segítségé
vei a Kazah* Kirgiz* Tarkáén szövetségi köztársaságokról* üljanovszk 
városról és az XJljanovszki területekről* az Amur menti Komszomolszk- 
ról stb.| bibliográfiákat készítettünk Kínáról* Albániáról* Olaszor
szágról és más országokról.

A földrajzi katalógus jelentősen megkönnyíti az ilyen tárgya kéré
sek teljesítését; megrövidíti a jegyzék elkészítésének idejét /néha 
elég kimásolni.a.katalógus megfelelő osztályát/ biztosítja bármely 
földrajzi objektum teljes irodalmát.

Véleményem szerint a földrajzi katalógust bármelyik könyvtár hasz
nosíthatja tájékoztató munkájában.

«■ Szovetszkaja Bibliografija* 35° vüp. 1955° 90-95°


