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TÁJÉKOZTATÓ ÉS BIBLIOGRÁFIAI IRODALOM

Irtáks RudovszkaJa, B* - Guszenkova, Ao - Szamohina, N*s 
a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága mellett 
működő Társadalomtudományi Akadémia könyvárának dolgozói

A könyvtárak egyik legfontosabb tevékenfségi területe a tájékoz
tató és bibliográfiai munka,, az olvasók érdeklődési köréhez a megfe
lelő anyag kiválogatása,, E tevékenység különösen fontos a tudományos 
könyvtárakban,, A tudományos kutatásokhoz nélkülözhetetlen a megfelelő 
dokumentumok felkutatása, statisztikai és egyéb kimutatások, monográ
fiák és különféle szakcikkek lelőhelyének megállapítása,, A dokumentu
mok és számszerű adatok különösen a társadalomtudományi kutatásnál alap 
vető feltételei a végkövetkeztetéseknek,,

Könyvtárosoknak, kutatóknak egyaránt legfőbb támasz© az anyag 
összegyűjtéséhez- és válogatásához a különféle tájékoztató és biblio
gráfiai kiadványok,,

Ilyen kiadványok hiányát, sajnos, az utóbbi években erősen érez
zük* Megszüntették a párt- és állani határozatok rendszeres közzététe
lét, abbamaradtak olyan kiadványok, mint "A Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsa Elnökségének határozatai” vagy "A pártmunkás Útmutatója".

Igen kevés olyan gyűjteményt adnak ki, mint a nemrég megjelent 
"A párt- és szovjet sajtó*, "A szovjet hatalom agrárpolitikája /1917- 
1918/” cimü kiadványok, vagy mint a jőlszerkssztett és tárgymutatóval 
ellátott *A Szovjetunió Kommunista /bolsevik/ Pártja irányelvei a 
népművelés terén" cimü könyv. /lf31/# vagy a "Szovjetunió Kommunista 
/bolsevik/ Pártja irányelvei a gazdasági kérdésekben" cimü kiadvány 
/193»l/o

Az utóbbi időben lényegében nem jelent meg a Szovjetunióra, a 
Szövetséges Köztársaságokra és © kapitalista államokra vonatkozó sta
tisztikai gyűjtemény, de nincs a népgazdaság, a kultúra egyes kérdé
seiről sem hasonló kiadvány* A Szovjetunió kulturális fejlődéséről 
összesítő adatok 1939-ben jelentek meg utoljára, azóta ilyen adatok 
csak különböző cikkekbe, ágyazva találhatók* Ezért látnak azután igen 
gyakran ellentmondó adatok napvilágot*

Múlhatatlanul szükséges a "Kulturális fejlődés”', "A Szovjetunió 
számokban" jellegű statisztikai kiadványok közrebocsátása, akár egy- 
egy évre, akár több évre összesítve* Be szükséges az egyes részlet
problémákról összehasonlító statisztikai módszerekkel készült segéd
könyvek kiadása is*
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A párttörténetre és a Szovjetunió történetére vonatkozó archivá- 
lls anyag közzététele sem kielégítő,,

A tájékoztató jellegű kiadványok hiánya nemcsak a szakbibliográ
fus „ de az egyéb kutatók,, az oktatók és a propaganda feladatokat vég
rehajtók munkáját Is nagymértékben fékezik^ a szükséges adatok felku
tatására rengeteg időt pazarolnak,, gyakran, eredménytelenül* Kutatók, 
párt és állami dolgozók nem ritkán közvetlen források hiján a népszerű 
folyóiratok és a napisajtó - sok esetben nem ellenőrzött - adatait kény 
telenek felhasználni*

Munkánk kapcsán mi ismerjük az aspiránsok és egyéb tudományos dol
gozók ilyenirányú igényeit, de nem vitás, hogy a közművelődési könyv
tárak is ugyanígy érzik a tájékoztató és bibliográfiai jellegű kiadvá
nyok hiányát*

E kiadványok nélkül a könyvtárak szinte tehetetlenül állnak az 
olvasók különféle kérdései előtt, mert az utóbbi években egy-egy témá
val kapcsolatos, alaposan feldolgozott, teljességre törekvő bibliográ
fia egyáltalán nem jelent meg*

Az egy-egy témáról, 10-15 tételt felsoroló ajánló bibliográfiák 
kiadásai ezt a hézagot nem pótolják* Ezek a kiadványok propaganda cé
lokra megfelelnek, az elmélyült kutatáshoz azonban teljesen alkalmat
lanok*

Elkerülhetetlenül szükséges Maeuev, N*s Szovjet szépirodalom és 
kritika oimü bibliográfiájához hasonló munkákat kiadni a legkülönbö
zőbb területekről* A témákat lehet szűkíteni, de az irodalmat teljes
ségre törekvőén kell adni, mind a szovjet szerzők munkáit, mind pedig 
- annotációval - a forradalom előtti és külföldi szakmunkákat is*

Kezd feledésbe merülni az a jó gyakorlat is, hogy egyes monográ
fiákhoz részletes szakbibliográfiát csatolnak* Például a "Diplomácia 
története" cimü 3 kötetes munka, vagy a "XXX. század története" cimü 
mü szakbibliográfiáiban megtaláljuk a klasszikusok vonatkozó munkáit, 
forrásanyagot és külföldi irodalmat egyaránt. Igaz, hogy e bibliográ
fiák összeállításával olyan bibliográfusokat kellett volna megbízni, 
akik a szakirodalom elrendezésének tudományos módszereit ismerik*

Egyáltalában nem adnak ki biobiliográfiái lexikonokat tudósok
ról, közéleti férfiakról, Írókról, stb# Pedig itt sem szabad megfe
ledkeznünk néhány forradalom előtti kiadványról, mint pl* Polovcev 
"Orosz életrajzi lexikon"-a, Vengerov "Orosz Írók és tudósok kritikai életrajzi lexíkon"-a, vagy Sevurjov "A moszkvai egyetem pro- f sd3zorainak és előadóinak életrajzi lexikon ".-a* számos ország áx ' 
ki egyébként alapos életrajzi lexikonokat /"tfího*« *ho"/.

* - - » - -
A Szovjetunió és a külföldi államok'közötti kulturális, baráti 

kapcsolatok megszilárdulása természetszerűleg felkelti az érdeklődést 
a világ minden államának kulturális, technikai be&endezksdése, politi
kai rendszere és az otthonos életforma iránt. Ha az olvasóval mind
ezeket meg akarjuk ismertetni - és nem utolsósorban segítséget aka
runk nyújtani a szaktudósoknak - a világ minden országáról a lehe
tő legbővebb adattárral ellátott kézikönyveket kell kiadnunk. Ezek a 
kiadványok tartalmazzanak térképeket, diagrammokat, bibliográfiákat és
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gyenek ellátva mutatókkal /tárgyi, földrajzi, szerzői stb*/* A külön
böző országok megismeréséhez jó segitségst nyújtanak az olyan átfogó 
politikai kézikönyvek, ahol az olvasó megtalálja az állam vezetésére vo
natkozó adatok mellett a közelmúlt politikai megmozdulásait, tájékozód
hat a működő pártokról, stbo Olyasmire gondolunk, mint az angol ”Poii- 
tical Handbook of the World"*

Figyelemreméltó a "Foréign Affairs Bibliography” cimü kiadvány 
is e szempontból, mely bizonyos időszakra vonatkozólag betekintést ad 
a nemzetközi életbe* Ez a bibliográfia a felvett könyvekről annotációt 
ad, ugyanakkor a szerzőkről rövid ismertetést közöl*

Feltétlen ki kell adni a külföldi időszaki sajtó bibliográfiáját 
teljes cimleirással, feltüntetve a kiadás évét és helyét, ismertetve 
minden folyóirat és újság politikai irányzatát*

Nem kisebb a bibliográfia jelentősége a párt propagandájában*
Bár itt némileg jobb a helyzet /sok aktuális kérdésről van ajánló bib
liográfia/, de pl* a marxizmus-leninizmus egyetemi hallgatói számára 
sokkal alaposabban feldolgozott tájékoztató anyag kell. így a marxiz
mus-leninizmus klasszikusainak kiadásához csatolt jól szerkesztett 
tárgymutatók lényegesen megkönnyitenék munkájukat* Itt kell megjegyez
ni egyébként azt is, hogy Lenin összes müveinek negyedik kiadásához 
a tárgymutató még mindig nem készült el*

Reméljük, hogy a legrövidebb időn belül napvilágot látnak tájé
koztató és bibliográfiai kiadványok, és hogy e fontos munkához hozzá 
fognak járulni tudományos intézeteink, tudósaink és bibliográfusaink 
egyaránt.
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