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A KÖZPONTI KATALOGIZÁLÁS BULGÁRIÁBAN. LENGYELORSZÁGBAN ÉS
CSEHSZLOVÁKIÁBAN

A népi demokratikus rendszer győzelme lehetővé tette Bul
gária, Lengyelország ée Csehszlovákia népei számára, hogy erő
teljesen emeljék a tudomány és a kultúra színvonalát. A könyv- 
tárápitéa állami jelentőségű üggyé vá lt, A népi demokratikus 
országok könyvtárai - a gazdag szovjet tapasztalatok alapján - 
munkájukat annak a feladatnak vetik alá, hogy a szocializmus 
aktív ép ítőit kommunista szellemben neveljék«

Mindenütt bővül a könyvtárak hálózata. Magyarországon a 
második világháborúig mindössze -23íLJcönművelődés! könyvtár mű
ködött. Ez a szám már az 1949. év végére 3«.Д00-га_emelkedett, 
Olyan községekben is létesítettek  könyvtárat, ahol a' háború 
e lő tt szinte egyáltalán nem volt ilyen intézmény. Bulgáriában 
I 944. szeptember 9-ig 63 szakszervezeti könyvtár működött. Az
I 952. év végén a szakszervezeti könyvtárak száma 3.641-re emel
kedett. Lengyelországban a közművelődési könyvtárak hálózata a 
háború előttihez képest ötszörösére nőtt s. Így 1954. év elején
5 .OOO könyvtárat számlált. Ezeken kívül a különféle ipari üze
mekben, intézményeknél, községekben, mezőgazdasági termelőszö
vetkezetekben és állami gazdaságokban körülbelül 85.OOO le té t i 
könyvtár működik. ч

Valamennyi európai népi demokratikus országnak vannak könyv
tá ri fo lyó irata i. '  Ezenkívül monográfiákat adnak ki a könyvtár
tudomány és a b ibliográfia legkülönfélébb kérdéseiről s a könyv
tá ri dolgozók munkájának megkönnyítése végett gyakorlati Útmu
tatókat bocsátanak közre.

A Bolgár Népköztársaságban a "C s ita lis te ", a Magyar Népköz
társaságban "A Könyvtáros", a Lengyel Népköztársaságban a 
"Bibliotékára" és a "Frzegl^d Bibllolfeczny", a Német Demok
ratikus Köztársaságban a "Der Bibliothekar" és a "Zentral
blatt für Bibliothekswesen", a Román Népköztársaságban а 
"Calauza B ibiio jecarulu i", a Csehszlovák Köztársaságban a 
"Knihovna", a "C itate l*" és a "Ctenár" c. folyóiratok jelen
nek meg. „
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Jelentős eredménye Két értele e l a szábanforgó országok а 
központi katalogizál .ií terület ón. uíár szinte minden egyes népi 
demokratikus országi' n k: ó j.lrsz j il: - sőt egyes orc'z;..c okban már 
közre is adták - t; e ó z *  -mákok címleírására vonatkozó módszer
tani utasitásokí.t . nz-. Л1 yzatokav. Példaképül "A sajt ót emlékek 
egyelő«s cimiai-.-oad szclályai a könyvtári katalógusok számáraw 
című szovjet kifiijvány rz-vlg ált. Az említett országok tu1 nyomó 
többségben nyomtatott i:,r;alóguscóculákat adnak ki a vaHótermúkek- 
Ől.

Az alábbiakban röviden ismertetjük a központi k-<tn . vgiz :lás 
megszervezését és helyzetét Bulgáriában, Lengyelorsz;: - . :i és 
Csehszlovákiában.

Központi katalogizálás a Bolgár Népköztársaságban
Egész az utóbbi időkig nem volt egységes álla:.: c. .-.nieÍrási 

szabályzat Bulgáriában. A különféle könyvtárakban különféle sza
bályokat alkalmaztak, ezeket időről-időre helyesbitottek és ki
egészítettek. A címleírás módszereiben ellentmondások és zűrza
var uralkodott, s ez nagymértékben megnehezítette a katalógusok 
használatát.

1947-ben kézirat gyanánt megjelent a "Címleírás! szabályzat"'^, 
tervezet, melyet a Bolgár B ib liográfia i Intézet szakbizottsága 
á ll íto t t  öesze. E tervezet közreadásával hézagpótló munkát adtak 
a katalogizálással foglalkozók kezébe, de az egységes állami cím-, 
le ir ási szabályzat kidolgozásának feladata változatlanul megoldat
lan maradt.

A meglévő terv lényegében a "Preussische Instruktionen" 
szabályain épült fe l ,  s ennek lényeges hiányosságai akadályozták 
e szabályzatnak a könyvtári munka gyakorlatában való meghonoso
dását. Helytelen lenne azonban, ha elhallgatnánk azt a pozitív 
szerepet, amelyet a Szabályzat tervezete játszott a cimleÍrási 
módszerek kifejlődésében. A tervezet annak a sokévi tapasztalat
nak tudományos általánosítása vo lt, amelyet a bolgár könyvtárak 
szereztek a feldolgozás terén és jó alapul szolgált a cimleÍrá
si szabályok javítására irányuló munka folytatásához.

A későbbiekben még két cimleÍrási szabályzatot dolgoztak 
ki: 1951-ben készült, e l a kisebb közművelődési könyvtárak számá
ra szóló utasítás '  és 1953-ban adták közre a nagykönyvtárakban

/ Pravila za opiszvane na knigi v narodnite b ib lioteki, Szofija , 
1947. 88 lap. /Bölgarszki Bibliografszki Insztitut/ - Címle
írás! szabályok a népkönyvtárak számára. Kézirat gyanánt.

2/
Edini pravila za opiszvane na pecsatni proizvedenija v maszszo- 
v ite  b ib liotek i. Szószt. D. Gáncsévá, L. AlbanszkaitC. Cvetenov. 
Szofija , 1951* 44 lap. - A sajtótermékek egységes cimleÍrási 
szabályzata a közművelődési könyvtárak számára.



folyó címleírást szabályozó utasítást1/. Mindkét utasítás a 
szovjet "Egységes szabályok" alapján készült a bolgár könyv sajá
tosságainak és в legkiválóbb könyvtárak gyakorlatának figyelembe
vételével. Ezek a kiadványok nagymértékben gazdagították a bolgár 
katalogizálási módszereket. Az utasítások szerzőinek sikerült je 
lentős mértékben kiküszöbölniük az 1947-ben kidolgozott szabályok 
hiányosságait, és Így olyan segédeszközöket hoztak lé tre , melyek meg 
felelnek a könyvtártudomány je len legi feladatainak.

A könyvek címleírására vonatkozó egységes szabályok elfogadása 
és jóváhagyása után lehetővé vált a központi katalogizálás megszer
vezésének megindítása.

A kurrens könyvtermésről 1951-től 1954-ig a könyvtári kollek
tor /könyvtárellátó/ adott ki nyomtatott katalóguscédulákat. Ezek 
a cédulák azonban csak a legidőszerűbb és legértékesebb irodalmat 
ölelték fe l  és főleg a közművelődési könyvtárak olvasói számára 
készültek. /Lásd az l.s z . ábrát./

A nyomtatott katalóguscédulákhoz a b ib liográ fia i címleírás a 
bolgár Egységes szabályok alapján ugyanitt készült. Rövid annotá
ciókat is közöltek, melyek feltárták a könyvek tartalmát, eszmei 
irányát, tudományos értékét és olvasói rendeltetését. A katalógus
cédula Jobb felső sarkában tüntették fe l a szakszámot. Ennek meg
állapítása a tizedes osztályozási táblázatok átdolgozott változata 
alapján történt. A melléklapokra vonatkozó Útmutatás azonban 
hiányzott.

A címleírás viszonylag te ljes  v o lt } de a szerkesztők kerül
ték a felesleges adatok közlését. Jól sikerültek az annotációk 
is . A katalóguscédulák külső képe Jó benyomást gyakorolt az olva
sóra.

1954-ben a kollektor beszüntette működését. A kurrens könyv- 
termés központi katalogizálását 1955- tő l kezdve az Állami Vaszll 
Kolarov Állami Könyvtár végzi. *

A kurrens könyvtermés központi katalogizálásának lebonyolí
tásában nagy szerepet Játszik az Elin Pelin Bolgár B ib liográfia i 
Intézet. Tekintettel arra, hogy a könyvtári kollektor /könyvtár
ellátó/ az irodalomnak csak egy részéről adott ki nyomtatott ka
talóguscédulákat, a keletkezett hézagot a B ib liográfia i Intézet 
tö l t i  be, amely az általa kiadott "Bölgarszkl Knigoplsz" /Bolgár 
Könyvészet/ cimü kiadvány példányainak egy részét egyoldalas nyom
tatásban adja kl. A könyvtárak az idézett kiadványból kivágják 
a számukra szükséges címleírásokat és azokat ragasztják rá a ka
talóguscédulákra.

Ugyanilyen formában adják ki a "Letoplsz na periodicsnija 
pecsat" /Időszaki sajtó repertóriuma/ példányainak egy részét 
/ebbe a fo lyó irat- és hirlapcikkeket veszik fe l/ .

Pravila za opiszvane na knigite v golemite b ib liotek i. Sz. p r il. 
Pravila za narezsdane na f is ite  v azbucsiija katalog. Szofíja,
1953. I 32 lap. /Dörzsavna Bibi. Vaszil Kolarov./ - M ell.í Cédu
lák beosztásának szabályai /betürendbesorolás/.



A régi könyvekről az Állami Vaszil Kolarov Könyvtár ad ki nyom
tatott katalóguscédulákat az 1953. év óta.*/

Ezekre a nyomtatott katalóguscédulákra az 1878-1944. évek közöt
t i  időben megjelent bolgár könyveket veszik fe l .  A katalóguscédulák 
közreadását két részben irányozták elő s a munkálatok számára két 
évet je lö ltek  ki. Az 1953« év folyamán azokról a könyvekről készítet
tek nyomtatott katalóguscédulákat, amelyek 1923. után jelentek meg.
Az 1954. év feladataként az 1923-ig bezárólag megjelent könyvek nyom
tatott katalóguscéduláit irányozták elő.

A Vaszil Kolarov Könyvtár á lta l közreadott nyomtatott katalógus- 
cédulákon részletes címleírást adnak, mely sokkal teljesebb mint a 
könyvtárellátó céduláinak címleírása. A címleírásban feloldják a 
szerzők kereszt- és atyai nevének röv id ítése it, feltüntetik a köny
vek példányszámát( formátumát, stb. Annotációk nincsenek a kataló
guscédulákon.

Igen értékesnek kell tartanunk azt, hogy a cédulák jobb alsó 
sarkában plus /+/ je l l e l  tüntetik fe l  azokat a kiadványokat, amelyek
nek az olvasói katalógusba való fe lvéte le  ajánlatos.

A főlapokon kívül melléklapokat is ad ki a könyvtár, ami a 
könyvtár érdemelt jelentősen emeli.

A Vaszil Kolarov Könyvtár á lta l közreadott nyomtatott kataló
guscédulákat 40 példányban nyomják és t íz  nagy állami könyvtárnak 
küldik meg. Tervbevették, hogy a közeljövőben a nyomtatott kata
lóguscédulák alapján létrehozzák a bolgár könyvek központi kataló
gusát.

Központi katalogizálás a Lengyel Népköztársaságban
A burzsoá Lengyelországban többféle cimlelrásl Aatalogizálási/ 

szabályzat volt érvényben. 7. Grycz, az ismert lengyel könyvtártu
dós 192é*-ban közreadott ЛА lengyel cimlelrásl szabályok összehason
lítása" c. munkájában részletesen és behatóan elemezte a különböző 
könyvtárakban alkalmazott öt legjelentősebb cimlelrásl utasítást .

^  Az Állami Vaszil Kolarov Könyvtár Bulgária egyik legrégibb és 
legnagyobb könyvtára. Alapítási éve IB78,

2 // К u n t z e , E.s Przeplsy katalogowanla [Katalogizálási, utasí
tások}; К о ï  u 1 a , K3ï Instrukcjâ 0 katalogaeh alfabetyoznych 
blbllotek naukowych. LA tudományos könyvtárak betűrendes kata
lógusaira vonatkozó utasítás.} Lwów, 1924.; Przeplsy katalogo- 
wania alfabetycznego w biblíotskach polskich. Projekt. [A  betű
rendes katalógus szerkesztésére vonatkozó szabályok a lengyel 
könyvtárak számára. Tervezet.} Warszawa, 1923» В о г о w у , W.: 
Zaeady katalogowanla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
CA katalogizálás e lvei a Varsói Egyetemi Könyvtárban.} 1923»; 
Instrukcjâ bibllotekarska dia kierownikőw bibliotek wojskowych. 
Rozdziarls Ksiggozbiór. [Könyvtári utasítások a katonai könyv
tárak vezetői szamara. Könyvállomány c. rész.J Warszawa, 1926.
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Annakidején nem beszélhettünk egységes cimleÍrásról és egysé-
gee katalógusmzerkesztésl elvekről. Az egységes, állami clmleirési
szabályokat csak 8 évvel később dolgozták ki« '

*
Az 1934-ben közreadott szabályzat egyetemes je llege sok ne

hézséget okozott a kisebb könyvtárakban« Ezt leszámítva azonban 
haladásként könyvelendő e l, hogy az utasítás használata kötelező 
volt s Így egységes elvek alakultak ki a nyomdatermékek clmleirá- 
s i módszereiben. Ennek köszönhető a könyvtári katalógusok terén 
bekövetkezett javulás is ,

A demokratikus rendszer győzelme folytán rohamos fejlődésnek 
Indultak a könyvtárak és uj olvasók jelentek meg a dolgozók ré» 
legeiből’. A lengyel könyvtártudósok e lő tt az a sürgős feladat me
rült f e l ,  hogy d ifferenciá lt módszereket alkalmazzanak a különbö
ző tipusu könyvtárakba kerülő könyvek elmleirása terén«

Az első Ilyen kezdeményezésre röviddel a második világhábo
rú befejezése után került sor, I l ié  januárjában az Oktatásügyi 
Minisztérium a felügyelete alá tartozó könyvtárak számára beve
zetésre ajánlotta a& 1934.évi szabályzat rövid ített változataként 
készülő utasítást« ' Az uj szabályzat szerzői - JuGryc?. és 
Borkovaka - figyelembe véve a lengyel könyvtárak és a külföld 
akkori gyakorlatát, kiküszöbölték az 19.34,évi utasítás egynéhány 
hiányosságát és lényeges változtatásokat hajtottak végre« így 
többek között a szerkő nélküli kiadványok címleírásánál azt ja
vasolták« hogy a címleírás a cim első szava alapján történjék, 
azaz úgy, ahogy ma ezt a könyvtárak többsége végzi, A szabály
zatba nem vették fe l  çzonban a testü leti szerzők szerinti címle
írást« melyet korábban a lengyel könyvtárak rendszeresen alkal
maztak«

Az 1946-ban kelt utasítás valamennyi eagykönyvtár számára 
kötelező, A kisebb közművelődés} könyvtárak a könyvtárügyre у о , у  

natkozó általános utasítások megfelelő fe jezete it alkalmazzák. 
Ezekben lényegében leegyszerűsítve ugyanazokat a szabályokat 
ismertetik, amelyek Grycz és Borkovskp munkájában találhatók. 
Csakhogy megfelelőképpen alkalmazva vannak a különböző tipusu 
könyvtárakra«

' Przepisy katalogowania w bibliotekach polskich« 1« Alfabe- 
tyczpykatníog druków. [ a katalogizálás szabályai a lengyel 
könyvtárakban. 1. Betűrendes katalógus.] Warszawa, 19.34«

' Skrócone przepisy ketalogowania alfabetycznego, [A betűren
des katalógus szerkesztésének röv id íte tt szabályai.« ]  Részlet, 
s ’’Przepisy katalogowania w bibliotekach polskich« 1. A lfa- 
betyczny katalog" [ a katalogizálás szabályai a lengyel könyv
tárakban« 1. Betűrendes katalógus] o. műből. Warszawa » 1946.
92 lap. 1949-ben Jelent meg a 2. jav«kiadás, terjedelme l lp  1«

^^ Például* M i i ' l e r ó v a  , I , j  Krótki podrecznik b ib lio te- 
karstwa, [Rövid könyvtári kézikönyv^ 2«wyd. Warszawa,
A a s b u г у , B. - C z a r n e e k a  , J. Jak prowedzis 
bibliotçke fachowç w zakladzie produkcyjnym. [л  termelőüzem 
ezakkönyvtára.J Warszawa, 1952«
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Jelenleg Lengyelországban két egységes szabályzaton dolgoznak; 
az egyik a nagykönyvtárak, a másik pedig a kisebb könyvtárak számá
ra szól. A szabályoknak mindkét változatát egységes e lv i szempontok 
alapjára építik fe l .  Nyilvánvaló tehát, hogy a szabályok csak bizo
nyos részletekben fognak különbözni egymástól. Az alapvető elveket 
már tisztázták, s megkezdték a tervezet részletes kidolgozását.

Az 1946. évben kelt utasítás alkalmazása előkészítette a ta
la jt  a központi katalogizálás meghonosítására. 1951-bea a varsói 
Nemzeti Könyvtár mellett működő B ib liográfia i Intézet ' hozzálátott 
a "Przewodnik Bibliografiozny" havonta megjelenő bibliográfiában 
nyilvántartott kiadványok nyomtatott katalóguscéduláinak rendsze
res kiadásához. /6.sz. ábra./ /А nevezett folyóiratot megszakítá
sokkal 1878 áta adják k ij a rendszeres közreadást 194é-ban ú jíto t
ták fe l./

A B ib liográfia i Intézet á lta l kiadott nyomtatott katalóguscé
dulák az ország sejt ótermésének mintegy nyolcvan százalékát ö le lik  
fe l .  Nem készítenek nyomtatott katalóguscédulát az 500-nál kisebb 
példányszámban megjelenő könyvekről, továbbá a térképekről, a gra
fika i anyagról, -8 lapnál kisebb terjedelmű kottákról, valamint a 
szolgálati célra készült kiadványokról. A könyvek címleírása -7. 
Gryoz és W» Borkowska á lta l szerkesztett szabályzat szerint tör
ténik. A katalóguscédulák feltüntetik a decimális je lze te t, vala
mint a tárgyszavakat. Annotációt nem közölnek.

A szóbanforgó nyomtatott katálóguscédulák minősége te ljes  
mértékben k ielég ítő. Véleményünk szerint azonban célszerű lenne 
a szerző nevének kétszeres említését mellőzni. Egyszer ugyanis 
a keresztnév és az'atyai név kezdőbetűinek feloldása nélkül, a 
másik esetben pedig te ljes  formában közllk a szerző nevét. He
lyesebb a cimtien a szerző nevének te ljes  alakját közreadni és a 
megjegyzésben közölni a szerzői névnek azt a formáját, mely a 
könyvben szerepel.

A B ib liográfia i Intézet nyomtatott katalóguscédulái 300-1000 
példányban Jelennek meg. Eleinte a tudományos és közművelődési 
könyvtárak számára tervezték, de 1934 óta - az annotált katalógus
cédulák megjelenése - csak a tudományos könyv.tárak és a kiadók 
használják a szóbanforgó cédulákat.

Sok olyan könyvtár van Lengyelországban, amelyek a nyomta
tott katalóguscédulákon kívül felhasználják a katalógusok céljá
ra a "Przewodnik Bibliografíczny" cimü kurrens b ib liográfia  cím
le írása it is . Ezt a munkát megkönnyíti az értény, hogy az idézett 
b ib liográfia  részben egyoldalas nyomásban jelenik meg.
17“  ~

. A varsói Nemzeti Könyvtárt 1928-ban létes ítették . A könyvtár 
állománya több mint 1 m illió  kötet. A könyvtár mellett működő 
B ib liográfia i Intézet az országban folyó b ib liográ fia i munka 
központja. Az Intézet szerkesztésében és kiadásában Jelenik 
meg a kurrens nemzeti b ib liográ fia , valamint számos szakmai 
és ajánló b ib liográfia .
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Непримиримостта между ипуката и рсяигинта. 

Прев, от рус. Марин Н. 1'чнек. С., Нар. младеж, 
.1953. 68 с.

Научно-популярно изложение на история га пи Гюрбата ь.т иау..ата с ре.,и 
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Bibliotéka K 2rr.>d»wa 
lnsiytut Blb'logrfaL 2Г1/94

6.sz.ábra.  A lehgys l  B ib l i o g r á f i á i  Intézel: 
nyomtatott katalóguscédulája.

BALZAC, Honor« de 840-311.2
Honoré de Balzac: O t e c Goriot. Z franc. orig. Le Père Goriot v Oeu

vres complètes ... pteL Boiena Zimovâ. PîedmL naps. Jan O. Fischer. 
7. vyd. Praha, SNKLHU, typ. Bmënské krJhtisk. 3, [Bmo] 1953. 6°. 253, 
[1] s. 15400 vft. 9 Kés* váz. 15 Kés. —  P üztv — v. Knihovna klasikü. -  
Balzac, Honoré de: Spisy. Sv. 4.

О Francié — spoleénost 1. ttetüiy 19. &tol. — romány 180072-2655
ILomán z cykla „Ltdská komedle“. napaanÿ r. JS30. Je déjovi* souetfejden 

v dmmalu trt hlavnlch puetav: 3tarého obchocr.lka Goriota e Jehu neopélova- 
nou lAakou V. dcerüm. pro Jejlcbi velkopanské chouiky ee dostr.ne na mlzJnu a 
ktecé jim opovrhuji. mladého studentu RàstUnaca» pftchâzejlclho do PufUe 
4ob]H ütpéchu nadénlm a pracl & setkavaJlclhn вс я cynîemeir. n vypoéltavostl. a 
âiiarchJstkkéfcc uprchllka z aalejl VautrinA, Jent ве mut! "kaiené spoleCnostl 
nerávunt a- -dorinem. Kdyt Balzac odheluje ceiou Boudoi)t>u epoleénost od po~ 
reéétélé urtetokrallcké emeténky a vfeemocních bankéfû prés aobee. ctlíA- 
doatlvce \ oböti tobeckfch vztahú rí  1; omezen^m a po penézich l&Cnym flgur- 
káni. clt.nve. ?.e tu nejde *> zvrácrnostl JednotlUcû. aie о spoieCenekou alhi. 
která Je vAechny ovjádá. Toto mrzaéenl í  Ivót я. pcSlapávAn; vétkeié Udskostl 
a cltíi z& kapltallsniu. kdy ..burtoasle neponechula mez! Ildnt jlného svazku 
nefc hóié sobectvl. ne* bezcitné ..zsplullt hotovyinl" iMarx-Ensccls) —  to je 
podBtatnö poyéenl plynoucl t Balzacova dlla a z ..Otce Goriota" pfedevAUn. 
(J. O. Fischer.)

9® er* unve* A cseh. >isaizetl Könyv tár nyomta- 
t o t t  tatalógUMcédii.láJi?.»

A 2-5, 7-8, IC —14о BZ о ábrákat helyhiány miatt nem közöljük.
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1952-ben k ísérletet tett a B ib liográfia i Intézet arra, hogy 
a könyvtárakat központilag lássa.el folyóiratcikkekről és re
cenziókról készült nyomtatott cédulákkal. Kísérletképpen bizonyos 
Időn át mellékletet csatoltak a "Zycie Nauki" és a "Przeglad 
Blblloteczny" clmtt folyóiratokhoz« Ezek a mellékletek különleges, 
az adott számban közzétett cikkekről készült címleírásokat tar* 
talmaztáko /7 «ez» ábra./

Az 1954. év az uj sikerek éve a központi feldolgozás terüle
tén« A B ib liográfia i Intézet hozzálátott a közművelődési könyv
tárak, valamint a gyermekkönyvtárak számára szóló annotált kata
lóguscédulák közrebocsátásához« /8.sz. ábra./ Ezek a nyomtatott 
katalóguscédulák kb» 13.000 példányban jelennek meg és kb« 5.000 
könyvtár között kerülnek elosztásra.

Az annotált katalóguscédulákon szereplő címleírás, a Grycz 
és Borkowska-féle utasítás szerint történik némi egyszerűsítés ék
kel. A címleírás egyes része it, nyilván, helytakarékosság cé l
jából, bekezdések nélkül közlik. A katalóguscédulákon feltünte
tik  a decimális szakjelzetet, valamint a tárgyszavakat.

A B ib liográfia i Intézet osztólapokat is ad ki a könyvtári 
katalógusok célja ira«

A központi katalogizálás a Csehszlovák Köztársaságban
A második világháborúig, valamint a háború után következő 

néhány évig a katalógusszerkesztési munkához Csehszlovákiában a 
J. Boreck^.éa Z. Tobolka-féle rég i, közismert szabályzatokat a l
kalmazták. '  Annak ellenére, hogy igen alapos, mindenekelőtt a 
nagy- és a tudományos könyvtárak számára készült szabályzat vo lt , 
nem fe le lt  meg a könyvtárügy je len legi feladatainak és azoknak a 
szempontoknak, amelyeket a katalogizálással szemben támasztunk.

1948-ban külön bizottságot szerveztek a cimleÍrási.kérdések 
megoldására, valamint egy uj, tökéletesebb szabályzat kidolgozá
sára. A bizottság 1930-ben összeállította és közreadta a "Betű
rendes katalogizálás ideiglenes szabá lyza té it, /Prozatimni pra
vidla abecedniho jmenného seznamu^amelynek e lv i felépítése 
közeláll a szovjet "Egységes cimleÍrási szabályok a könyvtári 
katalógusok számáraü című kiadványhoz.

Pravidla katalogisacnl pro státnl vedecké knihovny. 1- 2 . 0 . 
Praha, Státnl naklad., I 925- I 93O0 l .c .  Borecky J.; Pravidla. 
katalogu základnlhcr ^listkového abecedniho meznamu jmenného/ 
s dód. о poplsu apisu drjobnych. 1925. 164 lap. 2.2?. Tobolka^Z. : 
Pravidla popisti prvotisku. 1930. 33 lap. katalogizálás 
szabályai az аД1ат1 tudományos könyvtárak azámára  ̂ ü r^  rAm - 
alapk^talógua /betűrendes qédiulakatalógus/ héaz^técaénete-azabrá  ̂
lyal e& apr^nyomtatványokra vonatkozó címleírás! szabályokkal. 
2.r. Az ősnyomtatványok címleírásának szabályaid

2/'Praha, 1930. 59 lap.
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Az "Ideiglenes Szabályzat" a könyvek és az időszaki kiadván 
nyok címleírására vonatkozó rendelkezéseket fog la lja  magában«
Az egyéb fa jtá jú  sajtótermékek címleírása egyelőre még a régi 
J . Borecky-féle utasítás szerint történik. Az "Ideiglenes ага-» 
bályzat"-ot az ország valamennyi könyvtára használja« Jelenték
telen módosításokkal ezt a szabályzatot alkalmazzák a bibliográ
fiában 1я„

, Csehszlovákiában most van folyamatban a sajtótermékek egy- 
ceges cimle Írási. «zahályzatának kidolgozása. Az elképzelések 
szerint a szabályzatot háromféle változatban fogják ki dpi-» 
goznl: az első változat a kisebb közművelődési könyvtárak, a 
második változat a nagy közművelődési könyvtárak és a tudományos 
könyvtárak, mig a harmadik változat a bibliográfiák számára szól.
Az előirányzott munkát két év leforgása alatt óhajtják befejezni.

^/Szlovákiában ilois Xid$ szerkesztésében jelent meg szabály
zat1' , amely tulajdonképpen leegyszerűsített változata az "Ide ig 
lenes szabályzatinak és a kisebb közművelődési könyvtárak számá
ra Íródott.

Csehszlovákiában idestova negyedszázada folyik  a központi ka
talogizálás. A nyomtatott katalóguscédulák széleskörű felhasználá
sára azonban csak a népi demokratikus "rendszer megvalósítása után 
került sor. Három könyvtár ad ki nyomtatott katalóguscédulákat 
Csehszlovákiában. Ezek közül kettő a cseh országrészekben van, egy 
pedig Szlovákiában« A központi katalogizálás úttörője a prágai Nem
ze ti éa Egyetemi Könyvtár2' « A Nemzeti és Egyetemi Könyvtár 19>0 
óta ad ki nyomtatott katalóguscédulákat« Eleinte a katalóguscédu
lákra fe lvették  az országnak mindazon sajtótermékeit, amelyeket a 
Ceské Kniha c. b ib liográ fia i kiadvány nyilvántartásba vett« 1953  ̂
tó i kezdve a könyvtár lilaQ'ja a központi katalogizálásból a kispéldnny- 
ezamöan nrrjelíRt íjl.u sokszorosított kiadványokat, valamint az o l
vasók szükebb köre számára ir t  sajtótermékeket« Ilymódon a közpon
t i  feldolgozás az ország nyomdai termelésének kb» kétharmadára te r
jed ki.

A Nemzeti Könyvtár nyomtatott katalóguscéduláit /9«sz. ábra/ 
pozitívan kell értékelnünk« A cédulákon szereplő b ib liográ fia i 
címleírás világos képet ad a feldolgozott könyvről. Nézetünk sze
rint azonban olyan adatokat is tartalmaznak a cédulák, amelyek 
nyugodtan elhagyhatók. így ple felesleges a szöveg elején külön 
feltüntetni a szerző nevét, il le tv e  a címleírás fe le t t  külön kö
zölni a cim első szavát. Az sem fe ltétlenü l szükséges, hogy a

^  Tichy, A.; P rírиска pre knihovníkov malych a strednych kni2- 
níco Martin, Mat Ica slovenská, 195?« 124 lap. ^Kézikönyv a jCjii3„ 
és közepes könyvtárak könyvtárosai számára.J

2/ A prágai Nemzeti és Egyetemi Könyvtár Csehszlovákia egyik leg
nagyobb és legrégibb könyvtára, melynek alapítása egybeesik a 
prágai Egyetem 1348-ban történt alapításával. Ezt a könyvtárat 
1925-ben nemzeti könyvtárrá szervezték s e ttő l az időtől kezdve 
kötelespéldányt kap. A könyvtár állománya mintegy két m illió  
kötet. - Jelenleg a Nemzeti Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár 
szervezetileg különváltan működnek«
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fordításban kiadott műnél feltüntessék a mü eredeti elmét* Nincs 
szükség továbbá arra, hogy annyira részletesen közöljék a soroza
t i  elmet* A nyomtatott katalóguscédulákra rávezetik a Tropovszkljó
fé le  módosított táblázat alapján képzett decimális Jelzetet* A 
tárgyszavakat vastagon nyomott kör e lőzi meg.

A Nemzeti Könyvtár nyomtatott katalóguscédulái annotációkkal 
vannak ellátva* Azoknál a könyveknél azonban, amelyeknek a tar
talma a b ib liográ fia i címleírás alapján könnyen megállapítható, 
annotáció nincs о

A nyomtatott katalóguscédulák te ljes  sorozatok, i l l *  szak
mai sorozatok formájában kerülnek terjesztésre* A könyvtárak elő
fizetnek ezekre a cédulákra* A cédulák példányszáma aránylag cse
kély, mindössze 250 példány* 1934-től kezdve a könyvtár a Műve
lődésügyi Minisztérium mellett működő Könyvtárellátóval karöltve 
nagyobb példányszámban bocsát'ki nyomtatott katalóguscédulákat 
olyan könyvekről, amelyeket a járási közművelődési könyvtáraknak 
ajánlanak*

A oçÿzâgnak második feldolgozó központja a prágai Szláv 
Könyvtár , amely 1993-ban kezdte meg a Csehszlovákiába érkező 
szovjet könyvekről készült'nyomtatott katalóguscédulák kibocsá
tását о /1о* és 11* számú ábra*./

A cédulákat a "Nővé sov&ské knihy"2// /Uj Szovjet Könyvek/ 
ciÿü b ib liográ fia i fo lyóirat alapján nyomtatják* A cédulák 300 
példányban jelennek meg* A címleírás teljesnek mondható* A címle
írás cime és szövege cseh nyelvű, jóllehet -  ha szigorúan vesszük 
a címleírást a könyv eredeti nyelvén kellene készíteni* /12*sz* 
ábra*/ Az annotációkban - amely a könyv elmének oseh nyelvű ford í
tása után következik - eléggé részletesen feltárják a könyv tar
talmát /12*sz. ábra/*

A Szláv Könyvtár nyomtatott katalóguscéduláinak nagy előnye 
az, hogy fe ltünteti azoknak a nagy nyilvános könyvtáraknak a jelű 
zetét, amelyekben a le ir t  könyvek megtalálhatók* Ilymódon a szóban 
forgó katalóguscédulák a Csehszlovákiában lévő szovjet könyvek köz 
ponti katalógusának alapjául szolgálhatnak.

A Szláv Könyvtár a közeljövőben k ite rjeszti a központi kata
logizálást a népi demokratikus országokból Csehszlováklába érkező 
könyvekre, i l l *  folyóiratcikkekre is* Ezt a feladatot a katalógus- 
cédulák sokszorosításával óhajtja megvalósítani*

A Szláv Könyvtár 1924-ben keletkezett* Állományában gazdagon 
képviselve van valamennyi szláv nép irodalma. A Szláv Könyv
tár a Szláv Levéltár Könyvtárával egyetemben több mint 
300*000 kötet könyvet, folyóiratot ás hírlapot fog la l magá
ban* A szóbanforgő gyűjteményben a legtekintélyesebb helyet 
az orosz irodalom fog la lja  e l,  amelynek állománya mintegy 
I 6O0OOO kötetre tehető,

p / у
/ "Nővé Sovetské Kníhy’'» Kiadja a Szláv Könyvtár 1952-töl kezdve*



A katalogizálás harmadik központja a Martinban székelő Szlovák 
Nemzeti Könyvtár17. A szóbanforgó könyvtár nyomtatott katalógus
cédulákat ad ki a Szlovákia területén megjelenő és a "Slovenská 
Kniha" cimü b ib liográ fia i folyóiratban regisztrá lt sajtótermékek
rő l. /14.sz. ábra./‘i/

A cédulákon szereplő cimleirás az ’'Ideiglenes szabályok a be
tűrendes katalógusok készítéséhez" cimü kiadvány alapján készül. A 
cédulákon rövid annotáció, decimális szakjelzet /a jobb felső sarok
ban/ és tárgyszó szerepel. /Az utóbbit csillag választja e l a többi 
szövegtől, /

A könyvekről készült nyomtatott katalógusoédulákon kívül a 
Szlovák Nemzeti Könyvtár sokszorosítva cédulákat ad közre a fo lyó
ira t- és hirlapcikkekről, i l l .  recenziókról is .

Ez utóbbi cédulákon a szerző neve, a mü cime és annak a fo r
rásnak a feltüntetése szerepel, ahol a le ir t  cikk megtalálható. 
Ezenkívül ráírják a cédulákra a decimális szakjelzetet is .

Az általunk közölt adatokból látható, hogy Bulgáriában, Len
gyelországban és Csehszlovákiában folyó központi katalogizálás 
komoly sikereket ért e l. A nyomtatott katalóguscédulák ajánló 
Jellegűek. A Vaszil Kolarov Könyvtár á lta l a régi bolgár könyvek
ről készített katalóguscédulákon egyezményes je l le l  utalnak arra, 
vajon a szóbanforgó könyv alkalmas-e az olvasói katalógusba való 
beosztásra. A közművelődési könyvtárak számára közreadott nyomta
to tt katalóguscédulákat annotációkkal látják e l. Figyelmet érde
mel a könyvtárak nyomtatott katalóguscédulákkal való tervszerű 
ellátása, amelyet Lengyelországban szerveztek meg a legjobban.
A központi katalogizálás nagy szerepet játszik a népi demokrati
kus országokban egyrészt a könyvpropaganda terén, másrészt az o l
vasói és szolgálati katalógusok színvonalának emelésével kapcso
latban.

= Szovetszkaja B ibliografiJa, 1954. 37. sz. 61-78.1.

A Martinban székelő Szlovák Nemzeti Könyvtár gyűjti és tárolja 
a szlovák nyelven közreadott, i l l .  Szlovákiára vonatkozó müve
ket. A könyvtár állománya mintegy 100.000 kötetet számlál.

2/
Slovenekd Kniha. Kiadja a bratislavai Egyetemi Könyvtár


