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Kina olyan ország, amelynek sokezer éves történelme van és a vi 
lág legrégibb műveltségének hordozója.. A bibliográfia is. régi tudó- 
mány Kínában, az időszámitásunk utáni Ioszázad kezdetén alakult ki.,
De a Kínai Népköztársaság megszületése előtti régi bibliográfiák- cél
ja és tartalma gyökeresen különbözik a mai bibliográfiákétól, Évszá
zadokon át csupán az uralkodó osztályok érdekeit szolgálta és egyál
talán nem számolt a nagy tömegekkel.. A népforradalom győzelme után 
azonban a kínai kultúra gyors fejlődésnek indult, a felszabadult tö
megekből előtört a tudás megszerzésének, a művelődésnek a vágya,. En
nek megfelelően a bibliográfia átalakult? az irodalom népszerűsíté
sének eszköze, a dolgozók szocialista nevelésének segítőtársa lettu 

a bibliográfia is az aj élet építését szolgálja a Kínai Népköztár
saságban,

A kínai bibliográfiai tudomány megter mtői Liu Hszlang és fia, 
Liu Hszino A Nyugati Han-dinasztia uralkodásának utolsó korszakában 
/az Ioszázad elején/ a császári család könyvtárában nagy munkához 
fogtak? az volt a könyvtárosok feladata, hogy rendezzék a legrégibb 
időktől a Han-dinasztia uralmáig készült könyveket. Tudományosan 
képzett személyeket azzal bíztak meg, hogy gondosan ellenőri^**-v



a külörifébekönyvek szövegét , osszák ezt fejezetekre és állapítják 
meg a fejezetek sorrendjét® A könyvtár rendezésével megbízott tudósok 
esen fetM; nazt a feladatot is kapták, hogy Írják le .a könyvek tartal
mát és tettél műk szerint osztályozzák a császári könyvtár állományát:
E munkái lényegében Liu Hsziang és Liu Eszin végezték el. ők készí
tették az'álsö kínai katalógusokat? a "Hét rövid jegyzék"-et /Liu 
Hasin munkája/ és a ti" hivatalos-katalógus"-t /Liu Heziang munká
ja/® Ezeknek kézirata sajnos az idők folyamán elkallódott * s- tártál- 
műkről csúfján’>gy II «> században készült bessrJioló alapján alkothatunk 
képeto & beáramol6 Fan Ku munkája?- "A Han-d-násztia hivatalos■ törté
netében "eZefál^lő szépirodalmi müvek , „ráfiájao" E munka megjele
nésű után több^nemzedéken át az volt a szokás, hogy a történelmi mun
kákhoz mailekéitek agy "irodalmi monográfiát," azaz "a klasszikus mü
vük biblíogt-áfiáját"® E.mellékletek a feudális Haa-dinasstia uralko
dása alatt -kés-zttlt legfontosabb müvek jegyzékét tartalmazták®

Liu J&aZi'ö “Hét rövid jegyzék" cimü munkájában a könyveket hét 
nagy csoportba osztotta® A hét csoport a következő? "Gyűjteményes 
munkák", "A hat művészet", "Filozófiai munkák és késik' yvsk*, "Köl
temények és dalok", "Katonai könyvek", "Jőskönyvek®, "Orvosi munkák"® 
Liu Hazin munkájának megjelenésétől kezdve az irodalomnak ez © rend-** 
szerezése hagyományossá vált a kínai bibliográfiákban® A bibliográ
fiával foglalkozó tudósok az ősi Kínában, katalógusok és könyvmutatók 
összeállításakor tartalmuk és jellegük szerint osztályozták a könyve
ket® A Vej és a Csin dinasztiák korszakában /III.-V. század/ a köny
veket általában négy csoportba kezdték sorolni?."Egyházjogi könyvek", 
"Filozófiai müvek", "Történelmi müvek", "Különféle egyéb müvek".
Ezt az osztályozást azonban csak "A klasszikus irodalom monográfiá
ja a Szuj dinasztia történetéhez".cimü mü megjelenése után fogadták 
el általánosan®

A azőbanforgő osztályozási rendszert a XVII®-XIX. században to
vább fejlesztették® Különösen Jelentős mü ezen a téren "A Csien Láng 
császári könyvtár általános katalógusa", amely ma is igen értékes 
bibliográfiai segédkönyv® - a

Az annotált katalógusok közül a legfigyelemreméltóbb a Tatig- 
korszakból származó? "Négy osztályos rendszerű könyvkatalógus”j saj
nos, ennek a több mint kétszáz kötetből álló óriási munkának egy ré
sze elveszett.

A Tang—dinasztia /618-906/ és a Szung-dinasztia /yfi--i2'"?/, 
történetéhez készült úgynevezett irodalmi monográfiák csupán röv-íd 
katalógusok voltak® Tudunk egy "Válogatott s.. általánds .kata
lógusa"" cimü összeállításról a Szung-dinasztia köréből?, ez a munka? 
annotált katalógus® Sajnos ©z sem maradt meg teljes egészében,, csak 
egyes kötetei állnak rendelkezésünkre® *

A kínai régi bibliográfiákba fontos helyet foglalnak sl ? 
vallásos könyvek katalógusai® ■*_ .;t a buddhisták állítottak őéaie.; 
katalógusokat vallásos irodalmuKről® A "Nagy Hárma® Kosár" /Tripitska/ 
cimü buddhista vallásos gyűjtemény különféle kézirataiban a buddhíZffiua 
klasszikus müveinek számos katalógusa maradt fenn® Ezek a katalógusok
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ma is ige® érdekesek*
A Szung-di riaszt la korában a könyvkiadás jelentékenyen fejlődött* 

a ez lehetővé tett® magángyűjtemények kialakulását,, Ettől az Időtől 
kezdve könyvgyüjtők katalógusai is maradtak fenn* Leglmsertebbek ea.sk ̂
közül? "Csün-csaj , könyvtárának katalógusa™ /Csao Kung-V® munkája/* va
lamint "Cae-csaj könyvtárának annotált katalógusa?* /Cseng Caen-szuá 
munkája/* Ez utóbbi a legrégibb* magánkönyvtárról fennmaradt katalógus

Egy későbbi korban a könyvgyttjtőket már a* is érdekelte * hogy mi
lyen méretű és minőségű lapokra nyomták a könyvet* Az első katalógus * 
amely erre vonatkozóan is tartalmas anyagot,Ju Mou munkája? "Csu-cs®- 
tang könyvtárának katalógusa"* A Csing-dinaaztla /16A4-1911/-korában 
a Saung és a Jüan dinasztiák.időszakából származó kiadványok gyűjtői 
még azt is feljegyezték katalógusukban * hogy az; egyes lapokon hány 
hieroglifa van és milyen hosszúak a soroko

A Csing-dinasztia korában készült tematikai bibliográfiák közül 
különösen érdekes Gsu Ti-izun "Jogi müvek™, Hazie-Cai-huns "Filozó
fiai Müvek" * valamint Vang Küo*=veJ "Drámák katalógusa" -alatt, biblio
gráfiáié Ezek a becses bibliográfiai összeállítások igen nagyszámú 
könyv adatait tartalmazzák,.

A feudális Kínában készült bibliográfiák mind csoportosításukat * 
mind tartalmukat tekintve a feudális társadalom ideológiáját tükröz
ték vIsszao A XXX*század közepén a külföldi tőke behatol Kínába és 
azt fokozatosan félgyarmati országgá alakítja át5 ez az átalakulás 
természetesen az irodalomra is kihatott * a megnyilvánult a bibliográ
fiai munkákban is, 1 ? 1 1 után széles körben elterjedt Kínában,a Dewey- 
féle tizedes osztályozási rendszer* Több más osztályozó rendszert is 
kidolgoztak ugyan* de lényegében mindezek a Dewey-rendszeren nyugod
tak*

Az 1911-es forradalom után számos szakbibliográfia készült* A 
Pekingi Állami Könyvtár többek között a következő kiadványokat állí
totta össze? "A. kinai tudomány cikkbibliográfiája" * "Szépirodalmi cikk 
bibliográfia™* "A Csing-dinasztia korszakában megjelent antológiák 
bibliográfiája™* "Földrajzi cikk-bibliográfia™.

A jobb felhasználhatóság érdekében több öyilvános könyvtár át
tért a kartoték rendszerű katalógusra! követték ezt az egyetemi könyv
tárak is*

A kínai bibliográfiai tudomány tehát közel kétévezredes fennállá
sa óta jelentékeny utat tett meg és kialakította hagyományos módsze
reit o De minthogy teljes egészében az uralkodó osztályok szolgálatá
ban állt* el kellett szakadni és el is szakadt a nagy tömegektől,,

A népfforradalosn győzelme után a közoktatás és a közművelődés 
forradalmi átalakításának időszakában a Kínai Népköztársaság minde
nekelőtt arra törekedett* hogy a dolgozó-tömegek egyre növekvő kul
turális igényeit kielégítse* s ennek kapcsán nagymértékben fejlesz
tette a könyvkiadást* A bibliográfiának az a feladata* hogy a jő köny
veket népszerűsítse* útmutatást adjon arra vonatkozóan* hogy milyen
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-kéméről mit kell olvasni* és segítséget nyújtson az uj élet építőinek.
E célkitűzéseknek megfelelően a bibliográfia jelentősége rendkívüli 
módon megnövekedett*

A bibliográfia ma már tervszerűen és szervezetten fejlődik,, A 
Kiadói Főigazgatóság minden hónapban bibliográfiai jegyzéket ad ki 
az uj könyvekről /CTUJ könyvek havi bibliográfiája”/* amely tartalmaz
za az ország valamennyi városában az adott hónapban tijonnan vagy uj 
kiadásban megjelent könyveket,. A művelődési intézmények* üzemek* is
kolák* társadalmi szervezetek könyvtárai eTíibliográfiai tájékoztató 
alapján gyarapítják állományukat,.

Több állami könyvkiadó ugyancsak rendszeresen közli az uj köny
vek jegyzékét és ajánló bibliográfiákat is bocsát közre* ezek is 
fontos szerepet játszanak a könyvek népszerűsítésében a tömegek kö
zötte

Az állami* tartományi* városi* kerületi és Járási könyvtárak fő
feladatuknak tekintik a tömegek könyvellátását * Valamennyi könyvtá
runknak központi feladata a marxizmus-leninizmus megismertetése* az 
önképzés támogatása* az olvasók tájékoztatása* irányítása* A biblio
gráfiák igen hatékony eszköznek bizonyultak a feladat megoldása te
rén* Természetesen ennek kapcsán a könyvtárak bibliográfiai munkája 
is átalakul* A könyvtárak által kiadott katalógusokban* és bibliográ
fiákban fontos helyet foglalnak el az aktuális események és a poli
tikai élet anyagát* a kinai irodalmat és művészetet* valamint a más 
országok irodalmát és művészetét ismertető és propagáló müvek* Ezeket 
a bibliográfiákat és nyomtatott katalógusokat a könyvtárosok eredmé
nyesen használják fel könyvtári munkájuk* az olvasók irányítása aoránj 
terjesztik ezeket a kiadványokat az üzemekben* az iskolákban* a tár
sadalmi szervezetekben* a kulturális és egyéb intézményekben*

A kinai bibliográfiáknak általában két főtipusa vans a nyilván
tartó bibliográfiák és az ajánló bibliográfiák*

A nyilvántartó bibliográfiák csupán a feldolgozott kiadványok 
adatait közük* de nem értékelik a müveket* Az ilyen természetű bib
liográfiák pusztán tájékoztatják az olvasót a megjelent uj müvekről 
és az olvasóra bízzák azt* hogy az őt érdeklő müveket kiválassza*
Ebbe a bibliográfiatipusba tartozik a Kiadói Főigazgatóság említett 
havonkénti Jegyzéke* Ugyanide sorolható a könyvtárak és kiadók bib
liográfiáinak és könyvjegyzékeinek nagyrésze is*

A nyilvántartó bibliográfiákon belül több változatot kell meg
különböztetni* aszerint* hogy melyik bibliográfia milyen tipusu nyom
datermékeket dolgoz fel* Az első változathoz azok a nyilvántartó bib
liográfiák tartoznak* amelyek kizárólag könyvalakban megjelenő kiad
ványok adatait tartalmazzák* Például több könyvtár készített ilyen 
nyilvántartó bibliográfiát a következő címmel; "Marx-Engels-Lenin- 
Sztálin- kinai nyelven megjelent müveinek bibliográfiája”! ilyen a 
santungi Tartományi Könyvtár összeállítása; "A Nagy Októberi Szocialis
ta Forradalom 30*évfordulőjára /kinai nyelven megjelent/ müvek biblio
gráfiája"! a kuanszi tartomány l*sz* könyvtára által összeállított 
bibliográfia a mezőgazdasági szakirodalomról! a Délközépkínai Könyvtár
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bibliográfiája? "A Sziálin-dijas szovjet irők müveinek kínai fordí
tásai* o

A nyilvántartó bibliográfiák második változatéba olyan össze
állítások tartoznak# amelyek kizárólag újság- és folyóiratcikkeket 
tartalmaznak© Példás!? MA nagy kínai folyóiratok legfontosabb atfckei- 
n®te bibliográfiája”o . -

Végül a nyilvántartó bibliográfiák harmadik változata olyan össze 
állításokat foglal magában „ amelyek egyaránt tartalmaznak könyveket és 
cikkeket© Például? "Az amerikai agresszió ellen vívott harsról ás 
Korea megsegítéséről szóló müvek bibliográfiája* /a Pekingi Városi 
Könyvtár összeállítása/o

.Az ajánló bibliográfiák célja az0 hogy a nagy tömegek olvasmá
nyait irányítsák# hogy segítsék az olvasót az ismereteik kiegészíts- 
aéhez szükséges olvasmányok kiválasztásában© A bibliográfiáknak ebbe 
a típusába számos olyan összeállítás tartozik^ amelyet kínai könyv
tárak és kiadók adtak ki tudományos és műszaki könyvekről s a nagy 
szovjet állam élenjáró tapasztalatait összefoglaló és megismertető 
szovjet müvekrőlo

A szépirodalmi müvek bibliográfiái gyakran a szerzők rövid élet
rajzát is közüké &.jazeufelül a kritikai anyagot is összefoglalják© 
Példáulp a Tun®-peji Könyvtár bibliográfiát állított össze a Sztálin- 
dijaa szovjet Írók kínai nyelven megjelent regényeiről? a bibliográ
fia közli az egyes regények rövid tartalmát„ összefoglalja a könyv 
témájátp s kritikai kommentárt fűz a könyvhöz© Az ilyen típusa bib
liográfiáknak igen nagy nevelőerejük van<>

A kínai nép nagy történelmi feladata azp hogy megvalósítsa az 
életben a Kínai Kommunista Párt útmutatáséi; „ s Kínát szocialista 
állaimé alakítsa áto Ez a feladat szabja meg a könyvtárak és a ki
adók munkáját isö éppen ennek érdekében különös gondot fordítanak a 
szoeialista iparosítás kérdéseit és a mezőgazdaság szociálist® át
szervezésének problémáit tárgyaló müvekre© S*©gnyiIvánul ez természe
tesen az ajánló bibliográfiákban is© Szép példája ennek a Tung-peji 
Könyvtár bibliográfiája# amely részletesen feldolgozza a pártvonal 
problémaköréről szőlő irodalmat© A bibliográfia számos olyan müvet 
ajánlp amely a kinai ipar és a mezőgazdaság fejlesztéséről# a szov
jet ipar és mezőgazdaság módszereiről0 a szocialista építés hőseinek 
teljesitményeiről éa példamutatásáról szól© A'szovjet nép haroi ta
pasztalata a szoeialista iparosításért a mezőgazdaság kollektivi
zálásáért vívott küzdelemben ragyogó és lelkesítő példát mutat a 
kinai népneko

Az ajánló bibliográfiák összeállításának módszerét minüeuek- 
előtt az határozza meg # hogy kiknek a részére készül a bibliográfia 
és mi a célja© A Jegyzékbe kerülő könyvek kiválogatásakor a könyve
ket a marxizmus-leninizmus elmélete és a pártosság elve vezérül Az 
újságokban éa folyóiratokban megjelenő könyvismertetések# kritikák# 
ajánlások lényeges segítséget nyújtanak az ajánló bibliográfiák össze
állít ásakor©

A Pekingi Könyvtár - az Uj Kína Központi Könyvtára - nagyjelen-
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tőaégü bibliográfiai munkát végez? A könyvtárnak kitünően kidolgozott 
katalógus-rendszere van? A kínai nyelvű munkákról két cédulakatalógu- 
sunk vans egy ajánld jellegű* olvasók számára készült katalógus és 
egy tájékoztató /referensz/ katalógus?

Mind az olvasók számára készülte mind a tájékoztató katalógus 
kétféle rendszerben tartalmazza a műveket8 címszó szerint és szerzők 
szerint? A cédulákat fordított kronológiai sorrendben rendezzük oly- 
módon„ hogy az olvasók mindig először az adott könyv legújabb és leg
jobb kiadását feltűntető cédulával találkoznak

Izeken a katalógusokon kívül a könyvtárnak több külön katalógu
sa van* mint példáuls a marxizmus-leninizmus klasszikusainak müvei
ről készült katalógus;, a Sztálin-dijas szovjet Írók kínai nyelven 
megjelent müveinek katalógusa* stb« A katalógusok igen fontos szere
pet játszanak az olvasók Irányításában

Igen nagy jelentőségű a szovjet könyvekről és folyóiratokról ké
szült szakrendszerű és ABC-rendszerü olvasói katalógus? A szovjet 
irodalom lehetőséget nyújt a kinai olvasónak arra,, hogy tanulmányoz
hassa a Szovjetunió nagyszerű tapasztalatait* melyeket a szocializmus 
építés® terén szerzett?

A legutóbbi években a Pekingi Könyvtárban jelentékenyen emelke
dett a szovjet könyvek azámao Ez főként a könyvcsere rendszerének tud
ható beo Nagy segítséget nyújtott ezen a téren a moszkvai Restin Könyv
tárnak „ a  Szovjetunió Tudományos Akadémiája Könyvtárának$ valamint a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája Társadalomtudományi Központi Könyv
tárának önzetlen testvéri támogatásáé

A Pekingi Állami Könyvtár 195° óta nyomtatott katalóguscédulá
kat ad kij ezeket szétküld! a különféle tipusu könyvtáraknak? E 
rendszer lehetővé teszi a könyvtárak együttműködését és kölcsönös 
támogatását a katalógus-készítés munkájában? A központi katalogizá
lás segítséget nyújt a könyvtáraknak a elmleÍrásban és az osztályo
zásban p vagyis nagy megtakarítást jelent mind munkában,, mind pénzben,, 
s mindenképpen elősegíti a könyvforgalom növekedését? Ma már igen sok 
könyvtár használja fel a nyomtatott katalóguscédulákat * tJUbbek között 
társadalmi szervezetek,, szakszervezetek könyvtárai* vidéki könyvtá
rak* iskolák és egyéb intézmények könyvtárai?

A Pekingi Állami Könyvtár számos bibliográfiai jegyzéket adott 
ki? Ezek között vannak nyilvántartó jellegű és ajánló bibliográfiák? 
Tematikai szempontból ezek a kiadványok igen változatosak és témájukat 
mindig az szabja meg* hogy milyen megoldandó feladatok állnak Népköz- 
társaságunk előtt? Amikor az imperialista hatalmak megindították 
Koreában a támadó háborút* s a hős kinai népi önkéntesek a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság segítségére siettek* a Pekingi Állami 
Könyvtár bibliográfiát adott ki a következő témárőls ”Az amerikai 
támadás elleni védekezésről éa Korea megsegítéséről megjelent müvek 
bibliográfiája?”

19^2 novemberében* a SzovJet-Kiaai Barátság Hónapjában a könyv
tár bibliográfiai mutatót adott ki a kínai nyelven megjelent szovjet
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tudományos és műszaki munkákról®
A béke híveinek ázsiai és csendes-óceáni. kongresszusa alkalmá

ból adta ki a könyvtár a világszerte folyó békeharc irodalmának biblio
gráfiáját*

A könyvtár nem tévesztette szem elölj hogy hazánk szocialista 
iparosítása mindenekelőtt a nehézipar fejlesztését teszi szükségessé9 
a ezért könyvjegyzékeket adott ki vas- és fémipari, gépiparig fütö- 
anyagipari,elektromos-gépipari stb® munkákrőlo Ezek a tájékoztató 
katalógusok azokat a könyveket és időszaki kiadványokat tartalmazzák;, 
amelyek a Pekingi Állami Könyvtárban megtalálhatóka kínai, orosz, 
németp angols francia és japán nyelveno

Kiadta a könyvtár "A pártvonal tanulmányozásához szükséges anya
gok bibliográfiáját” azoknak az olvasóknak a száradra, akik a kinai 
Kommunista Pártnak az átmeneti időszakban folytatott politikáját kí
vánják tanulmányoznio Tájékoztató bibliográfiát adott ki a Szovjet
unió Kommunista Pártja történetének tanulmányozásához is® Számos te
matikai bibliográfiai jegyzéket készített szovjet könyvekről Ss fo
lyóiratokról®

A könyvtárakban gyakran tartanak előadásokat , gyakran rendeznek 
könyvkiállitásckato A Pekingi Állami Könyvtár az előadók és kiállí
tás-rendezők számára ugyancsak állított össze bibliográfiai mutatókat, 
például; ”Tu Pu, a hazafias költő”, "Puskin az orosz nép nagy nemze
ti költője", "Majakovszkij a nagy-szovjet költő”, ”Ju1íusrFud'sik”, 
"Hitemet Törökország forradalmi költője", stb®

Marx Károly születésének 135® évfordulója alkalmával a Pekingi 
Állami Könyvtár jubileumi kiállítást rendezett, brosúrát adott ki, 
amely a kiállítás katalógusán kivül Marx életének és munkásságának 
adatait, valamint Marx és Engels müveinek jegyzékét is tartalmazza®

Lenin halálának 30® évfordulója és Sztálin halálának első évfor
dulója alkalmából a könyvtár ugyancsak kiállítást rendezett, brosúrá
kat adott ki. A brosúrák más anyagok mellett bibliográfiát is tartal
maznak®

A Pekingi Állami Könyvtár katalógus rendszere és bibliográfiai mun 
kássága nagymértékben elősegítette, hogy a könyvtár óriási állomá
nyát valóban a szocialista építés szolgálatába állítsuk®

Kina felszabadítása a külföldi tőke és a Kuomintang-reakcló 
uralma alól óriási lendületet adott a könyvkiadásnak és a könyvtár
ügynek^ ezzel együtt gyorsan fejlődött a bibliográfiai munka ia®
Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a bibliográfia elmé
lete és gyakorlata terén Ái is gyakran mutatkoznak szubjektív is
ta és formaiisztikus hibák® Könyvtáraink egyes munkatársai nem értik 
meg a maga egészében a bibliográfia jelentőségét | a bibliográfiai 
,Jegyzék összeállítását és kiadásét egyszerű technikai feladatnak 
tekintik, s Így gyakran előfordul, hogy egy-egy bibliográfia csudán 
a könyvtári állomány adott részének jegyzékbe foglalására szorítko
zik® Az ilyen jellegű hibák azonban egyre ritkábban fordulnak elC*
A kínai könyvtárosok és bibliográfusok már általában helyesen
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értékelik a bibliográfiai munka je le n tő sé g é t és eredményesen h ar
colnak a könyvtári és bibliográfiai munkában még mutatkozó hiányos
ságok kiküszöböléséért*.

Arra kell törekednünk, hogy a b i b l io g r á f ia i  ö s s z e á ll í tá s o k  le g 
főbb tipusa az ajánld bibliográfia legyen*, A n y ilv á n ta r tó  jellegű 
könyvtári katalógusokat ki kell egészíteni ajánlj katalóg u ssal©  sz á 
mos könyvtárban pedig a nyilvántartó katalógus h e ly e tt  a já n ló  k a ta 
lógust kell bevezetni annotációval, i l l e t v e  kritikai m egjegyzéssel*,
A katalógusnak rugalmas, Jól használható eszköznek kell le n n ie , amely
nek segítségével könyvtárosaink a legjobb, leghasználhatóbb könyve
ket ajánlhatják az olvasóknak*, Ezzel egy id ejű leg  te rv sz e rű e n  és nagy 
példányazámban kell kiadni tematikai a já n ló  b ib lio g r á f iá k a t  az olva
sók nagy tömegei számára*,

A bibliográfusok és könyvtárosok a kiadói munka többi d o lgo zói
val egyetemben teljesíteni fogják a Kínai Kommunista Párt á l t a l  ki
tűzött megtisztelő feladatot, s még aktívabban, még nagyobb buzgalom
mal fogják segíteni a kínai népet a szocialista építés nagy munkájá
ban*,

« Szovetszkaja Bibliografij a ,  1954*, 37°köt* 55*60«lap»
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