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Frurain* X*s
A SZAKKATALÓGUS SZERKESZTÉSÉNEK IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI

TJéiiány évvel ezelőtt lényeges hibákat tártak fel a katalógusok 
szerkesztésében., Joggal Ítélték el azt a nézetet* mely szerint a 
könyvtári katalógusok a könyvtárban meglévő összes müvek lajstromai 
független!! attól, hogy milyen ® könyvek eszmeisége és tudományos 
értékso Felismerték, hogy a szovjet könyvtárakban a katalógusok 
célja komoly segítséget nyújtani az olvasóknak a könyvek kiválaszt 
tásábaa*

Mindenki egyetértett azzal, hogy a legfontosabb irodalmat* 
különösen a marxizmus-leninizmus klasszikus müveit kell minél tel
jesebben feltárni a katalógusban* hogy minden osztály segítse az 
olvasó irányítását, aktive mozdítsa elő az adott kérdéssel kap
csolatos legjobb irodalomnak az olvasóhoz juttatását* Mindez ki
fejezést nyert azokban az utasításokban* amelyeket az olvasói ka
talógusok szerkesztésével kapcsolatban adtak a közművelődési könyv
táraknak,,

De a legjobb irányelv is saját ellentétévé válik, ha ad 
absurdum viszik* így történt azzal a tétellel is, hogy minél tel
jesebben és sokoldalúbban kell kifejezni a szakkatalógusban a 
marxizmus-leninizmus klasszikus müveit* a pártdokumentumokat éa 
más fontos irodalmat* Olyan mennyiségben kezdték sokszorosítani 
a könyvek céduláit* hogy az minden ésszerű határt felülmúlt*

Vegyük példának azt az. eredményt * amit "Az *«*év könyvei** 
ajánló jegyzék egyes füzeteiben lévő másodlagos címleírások össze- 
számlálása adott* /Ezek megfelelnek a katalógusok melléklapjainak. 
Szerkó/

A kiadvány 1 9 5 4 -es 3* füzetében 350 fő címleírásra körülbelül 
80 mellékeimlairás jut, azaz majdnem egynegyedannyi,, ebből a tár
sadalmi-politikai irodalom osztályában 8 4 cinre 29 mellékcimleirás 
esik* azaz agyharmadannyi* "Az 1954-es év könyvei gyermek és is
kolai könyvtárak számára" jegyzék 4* füzetében 1G3 főeimleirásra 
1 2 5 ismételt közlés /azaz 1 2 5 $/ jut* ebből a társadalmi-politi
kai irodalom osztályában 29 főéimlaÍrásra 68 mellékcimleirás* 
azaz 230 %o

"Az *** év könyvei" füzeteiben és a nyomtatott annotált ka
talóguscédulákon sok műnek tiz* sőt annál is több szakszámot ad
tak*

Az Állami Lenin Könyvtár olvasótermének olvasói szakkatalógu
sában az egy műről készített mellékleprk száma néha eléri az ötve-
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Get, sőt még többet iss például F* Engels "Anti-Htthring"-Jének 54 
melléklapja van*

A szakkatalógust használó olvasó többnyire nem egy* hanem több 
szakcsoportot is megnéz* hogy kikeresse azt az irodalmat* amely a® 
őt érdeklő kérdést minden oldalról megvilágítJa* Például* ha az 
olvasónak az első orosz forradalomról kell irodalom,, nemcsak a ka
talógus magfelelő osztályát nézi meg* hanem más szakcsoportokat iss 
igy az SzKP történetét * a történelmi materializmust* stb*

Hogy'megkönnyítsük az olvasónak a keresést0 a szakkatalógus 
osztólapjain felsoroljuk az összes olyan szakcsoportot* amely kap
csolatban van az adott kérdéssel,, példáuls Állam és jog* lásd rnégs 
Történelmi materializmus,, „ , ,

Fontos tehát* hogy minden szakcsoportban össze legyen gyűjtve 
a megfelelő irodalom* viszont ne ismételjék a másutt feltüntetett 
könyveket,, Egy-lés ugyanazon könyv cédulájának gyakori ismétlődése 
a rokon szakokban fárasztja az olvas őt *

Bármelyik könyvtáros bizonyíthatja* hogy a cédulák mértékte
len szaporítása ormótlanná és a használat szempontjából kényelmet
lenné teszi a katalógust,. Ezért a járási könyvtár mintakatalógnsS- 
nak néhány kötete nehezen, használhatóo Ezekben vannak egész lapok* 
melyek előbb már közölt könyvek mellékoimleirásaivai vannak tele* 
Ugyanezt tapasztalhatjuk más hasonló kiadványokban is* Például wAz 
i9 5 4-.es év könyvei gyermek és iskolai könyvtárak számára” 4* füze
tében a 21* lap teljes szövege egy és ugyanazon könyv szakjelzetei
nek* utalóinak és ötszörös mellékelnieÍrásainak a közléséből áll* 
Ebben a füzetben néhány könyv elme 16-23-ezor ismétlődik*

Különösen furcsa a melléklapoknak ilyen halmozása a gyermek 
és iskolai könyvtáraknak szánt jegyzékekben*

Ugyanezt láthatjuk a tudományos könyvtárak katalógusaiban is* 
Ezeknek a katalógusoknak sok szakcsoport ja tele van majdnem azonos 
melléklapokkal* Például* az egyik moszkvai tudományos könyvtár 
szakkatalógusában a "Társadalmi tudat" szakcsoportban, csupán egyet
len olyan cédulát találtunk* amely nem korábbi címleírások ismét
lése* Az utána következő szakcsoportban /"Az eszmék szerepe a tár
sadalom fejlődésében”/ újból megismétlik ugyanazokat a céduládat 
szinte kivétel nélkül* a csupán két aj könyvet mutatnak be*

Be nemcsak az a baj* hogy a katalógus csak fáradságosan te
kinthető át*

A katalógusnak ugyanazon könyvek jelentős mennyiségű címle
írásaival való megtöltése oda vezet* hogy az olvasó nem látja az 
egyes szakcsoportok között a különbséget* így például "A járási 
könyvtár katalógusa"-bán az-olyan fontos szakcsoport mint a "Fo
kozatos átmenet a szocializmusból a kommunizmusba” * olyas könyvek
nek a cimleÍrásaiból áll* amelyeket már felsoroltak az előző szak
csoportokban* Egyetlen aj cím sem szerepel itt* Az ilyen szakcso
port értelmetlenné válik* mert nehéz megkülönböztetni az elő
zőektől*

A melléklapok gyakori alkalmazása a könyvek osztályozásának
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és a katalógus szerepének téves értelmezéséből folyik® A könyv tar
talmának és a táblázat valamelyik osztályába való tartozásának meg
állapítása helyett, Önkényes szakjelzetek halmazát adják, ami egyes 
szakozók szubjektív megoldásait mutatja®

Ez oda vezet 8 hogy egy és ugyanazon könyv egy és ugyanazon ki
adványban különböző szakjelzeteket kapó így J a V 0 Sztálin "Az Ok
tóberi Forradalom és az orosz kommunisták taktikája” eimü müve "Az 
1954-es év könyvei” jegyzék egyik füzetében /3 ® sz ® / hét szakszámot 
kapott9 egy másikban / é c s z  ®/ pedig további négyet?

32NDVJ22B+321olB+9C4)^C7>
Milyen alapon adták a könyvnek a ?2Nb jelzetet politika és 

a népi demokráciák jelenlegi politikai helyzete/ és a 3&B-t poli
tika és a kapitalista országok jelenlegi politikai helyzete/?

Néhány könyvtáros est gondolja, hogy jobb egy könyvnek eggyel 
több szakszemet adni, még egy cédulát elhelyezni egy uj helyen, 
mint valahová nem tenni cédulát® Nem, a felesleges szakszóm növeli 
a katalógus ormótlanságát0 s szükségtelen felduzzasztásához vezet®

Ezért teljesen helytelen például az nIF/Sz/ - a materialista 
filozófia és a társadalmi-politikai tanok fejlődés® Oroszországban 
a XYIII-XIX®században" szám alatt elhelyezni V® I® Lenin "A balol
dali 9 ág a ,kommunizmus,gyermekbetegsége" cimü munka céduláját® Vé
leményünk szerint ez a könyv tartalmának helytelen értelmezését je
lenti® Az olvasó szemében a szakszámnak a könyv főtémáját, tartal
mának lényegét kell kifejeznie® Ismeretes, hogy X® Y® Sztálin 
ebben a könyvben a leninizmus stratégiája és taktikája alapjainak 
kifejtését tartotta a legfontosabbnak®1''

Hogyan lehet ezekután néhány bekezdés miatt a könyv céduláját 
a "Materialista filozófia és a társadalmi-politlkai tanok fejlődé
se . Oroszországban a XVIIX-XIX®században’* szakszám alá tenni?

Ily módon a cédulák mértéktelen szaporításától romlik a szak- 
katalőgusj.felduzzad és nehezen áttekinthetővé válik®

Az indokolatlanul sok melléklap ront a szakkatalógusons mint 
a tájékoztatás eszközén is® A melléklapok tengerében nehéz megta
lálni azt a néhány ©édúlát, amely közvetlenül és teljesen az adott 
kérdésre vonatkozik®

Nem szabad elhallgatni a könyvtáros idejével és erejével va
ló gazdálkodás kérdését sem® Vajon nem pazaroljuk a könyvtáros 
munkaerejét, ha egy könyvről egyazon katalógus számára oly sok 
cédulát kell irnia?

A fenti hiányosságoknak több oka van®
Mindenekelőtt azoknak a régi nézeteknek a maradványai, melyek- 

szerint a szakkatalógust puszta tájékoztatási segédeszköznek tekin
tették, az egyes szakcsoportokat pedig olyan önálló egységeknek,
17------— —  -----Sztálin, J® Vo? Szoosinenija, 6®tom® 151®lap®
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amelyek kimerítő választ keli hogy adjanak a feltett kérdésekre®
Innen a törekvés,, hogy az egyes könyvek több szakssámot kapjanak* majd
nem annyit* ahány lapjuk van®

Az a ©él0 hogy minden szakcsoportban összegyűjt síik az adott kér
déssel kapcsolatsa összes irodalmi megnyilatkozást, elérhetetlen álom® 
Ez fizikailag lehetetlen és módszertanilag is megoldhatatlan®

A szakkatalógust szerves egységnek kell tekinteni* nem pedig 
mint elszigetelt szakcsoportok mechanikus egyesítését® Helytelen az 
egyes szakcsoportokat valami Önálló* önmagában kielégítő* független 
dologként felfogni®

A katalógusok felduzzasztását előmozdította az olvasói kataló
gusok szerkesztéséről kiadott Útmutató egyik igen fontos pontjának 
pontatlan megfogalmazása® Ez a pont a következőket rendeli els WA 
katalógus minden egyes osztályában fel kell tüntatni a legértékesebb 
könyveket* amennyiben ezek az adott osztályok szempontjából jelentő
sek „ különösen a marxizmus-leninizmus klasszikus müveit* a párt- és 
kormányhatározatokat* a szovjet tudomány és technika eredményeit 
propagáló könyveket®”

Tájon melyik osztály* különösen a társadalmi-politikai irodalom 
melyik osztálya számára nem jelentősek a marxizaus=leninizmua'klasszi
kus müveit Nem lehet hát csodálkozni* hogy egyik könyvtáros hét szak
számot ad egy könyvnek, a másik tizenegyet, a harmadik tizenötöt etb®

A könyv főmöndanivalőjáből kell kiindulni* mely objektív krité
rium a beszakozás szempontjából® A könyvnek a szakkatalógusban való 
kifejezése szempontjából a könyv tartalma általában* a' könyv főté
mája a döntő* nem pedig a szerző egyes speciális megnyilatkozásai 
és megjegyzései® Az egyes tételek feltárása a speciális kartotékok, 
bibliográfiák* kézikönyvek feladata® El kell határolni a katalógusok 
és a kartotékok funkcióit* úgy* hogy ezek kiegészítsék* ne pedig is
mételjék egymást®

Mi tehát a végkövetkezetetés?
Ideje már komolyan-megvitatni a katalógusok szerkesztésének mód

szertani és gyakorlati kérdéseit* hogy kiküszöböljük, azokat a komp
likált és mértéktelen dolgokat* amelyek ezen a területen megfigyel
hetők® Tissza kell adni a szakkatalógusnak az ő sajátos funkcióit 
és meg kell könnyíteni a könyvtárosok számára a szerkesztési mun
kát®

* B ib lio tek ar** 1955® 9®sz. 33-35.lap.


