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HOCZáVAI Ál .m ii EGYETEM KÖNYVTARÁNAK KATALOGGSI1 Í-JL.OZATA

A könyvtár csak abban az esetben tudja állományát helyesen f e l 
tárni és az olvasók sokrétű igényeit maradéktalanul k i ’ lé g iten i, ha jó l 
fe lép íte tt , Összefüggő katalógushálózattal rendelkezik. Éppen ezért - 
katalógusbólózat felállításának kérdései iránt a W. ^ va l Állami Lv o~ 
noszov Egyetem Gorkij Tudományos Könyvtárának dolgozói élénk érdeklő
dést mutatnak. Azelőtt lényegében minden katalógus kUlön volt fig y e l
műnk tárgya, de most már i t t  az ideje, hogy a megtett utat elemezve 
hozzá•tősuor. több olyan nehéz kérdés megoldásához, melyek a kataló
gushálózat пак., mint egésznek megszervezőével kapcsolatosak.

A katalógushálózatra befolyással vannak a Könyvtár je llege , az 
olvasószolgálat sajátosságai, az állomány összetétele és a könyvtári 
helyiségek elhelyezése. Nézzük meg mindezeket a tényezőket rész le te i
ben.

A könyvtár feladata az, hogy az oktat ó-munkát könyvtári- és bib
liog rá fia i téren támogassa, ugyanekkor az egyetem tudományos-kutató 
munkáját elősegítse.

Hivatott a könyvtár arra is , hogy elősegítse a hallgatók kommu
nista szellemben való nevelését, rászoktassa őket önálló munkába, 
szélesítse látókörüket. A könyvtárnak a tanulmányi és tudományén mun
kát támogató Jellege rányomja bélyegét a katalógusrendszerre is .

Könyvtárunk bonyolult rendezerü. Egyetemes gyűjtőkörű hatalmas köz
ponti könyvtárrá épült, mely az egyetem egy régi épületét fog la lja  el.
Az egyes karokon a könyvtár szakosított részlegeket / finálékat/ szer
vezett az alábbi tudorr.án; ágakbóls mechanika és matematika, geológia, 
fö ldra jz, fiz ik a , kémia, biológia, csillagászat, történelem, közgaz
daságtan, f i lo zó fia , jog, filo ló g ia  és zsurnalisztika. A fakultásközi 
tanszékek,a kabinetek és laboratóriumok mellett kézikönyvtárak létesül
tek. Számos különleges rendeltetésű kölcsönzővel és olvasóteremmel 
rendelkezünk, melyek arra vannak hivatva, hogy szépirodalommal, fo lyó 
iratokkal stb. lássák el az olvasókat.

A könyvtár tudományáganként differenciáltan, a célokhoz Igazodva 
megszervezte a szolgálatot az olvasók számára. A következetes szakmai 
szolgálatot azért slkeri.lt az egyes karoknak megfelelő szakmai p ro fil
la l megvalósítani, mert e raktárak, az olvasótermek, a kölcsönzők és a 
b ib liográ fia i tájékoztató központok közvetlenül a karokon nyertek elhe
lyezést. A Lenin hegyen épüU uj egyetemi komplexum tette lehetővé, hogy 
a könyvet közelebb vigyük az olvasókhoz.

A d ifferenciált szolgálat azzal az eredménnyel já rt, hogy k ie lég ít
hetjük az egyetemi testület bármely tagjának igényelt. A Moszkvai Állami
V-уetem Könyvtárában külön olvasótermek és. kölcsönzők állnak a tanu:i-



előadói kar, az aspiránsok, a hallgatók, a munkások és az alkalmazottak 
rendelkezésére.

A használati cél szerint megosztott szolgálat elvét különösen a 
hallgatókkal kapcsolatban alkalmazzuk. Ennek lényege a szolgálat elha
tárolása a ttó l függően, hogy milyen célból kérik a könyvet. Ha a ha ll
gatónak az előadásokon tanulmányozott anyaggal kapcsolatban van szüksége 
tankönyvre vagy tansegédletre, akkor a tankönyv-olvasókban i l l .  kölcsönzők
ben kaphatja meg a szükséges anyagot. Ha évközi vagy diploma- aoicozatut 
ir ja ,  ha valamely szemináriumra vagy tudományos körre koszit e lőadást»te
hát komolyabb segítségre van szüksége a könyvtártól, akkor azt a könyvtár 
megfelelő szakosított részlegében kapja r.~ <>

Az olvasószolgálat rendszere a raktározás felép ítését is meghatároz
za. A könyvtár állománya törzsállományra, kézikönyvtéri állományra és 
különgyüjteményekre oszlik. A törzsállomány a következőkből á ll :  a köz-r 
ponti könyvtár raktárából /kbP 2 m illió  könyv/ a karokon levő uj»kn - 
s ito tt részlegekből és a diákotthonokban levő fiókokból. A mechanika- 
matematikai, a fö ld ra jzi és a földtani ktrok szakosított részlegei egy
séges központi raktárban foglalnak helyet a Lenin-hegyen. A kézikönyv» 
tári.állomány a központi könyvtár éa a szakosított részlegek állományá
ból vannak leválasztva. Van a könyvtárnak néhány különgyttjteménye la ,
Így pl. könyvritkaságok, műszaki irodalom, időszaki kiadványok, szépiro
dalom, pártblzottságl könyvtár.

A katalógusrendszer összeállítása során számolni k e ll a Moszkvai 
Állami Egyetem könyvtárának néhány sajátosságával. A könyvtár tübb épü
letben van elhelyezve, e az egyes épületek Jelentős távolságban vannak 
egymástól. A lenin-hegyl egyetem épületében uj katalógusokat állítottunk 
f e l ,  a régi épületben viszont megmaradt a régi katalógusok éa kartotékok 
bonyolult-rendszere, a ebben egy-egy részleg már több mint 150 éves.

A könyvtárnak hatalmas állománya van, - kb. 5 m illió  könyv. Erről 
71 katalógust készítettünk.

Általánosságban véve a katalógusrendszer a következőképpen feet: 
a régi épületben lévő központi könyvtár állománya 3 katalógusban tük
röződik: betűrendes, szak- és tárgyszókatalógusban. Az egyetem uj 
épületének könyvtára központi betűrendes és központi szakkatalógussal 
rendelkezik. Minden egyes szakosított részlegbén külön betűrendes ée 
szakkatalógus készült. A részlegek betűrendes katalógusai a tanszékek 
és kabinetek katalógusaihoz viszonyítva szintén központiak. A közpon
t i  könyvraktárak kézi ée eegédkcnyvtárairól, valamint különgyüjtemé- 
nyeiről betűrendes és szakkatalógus tájékoztat, a szakosított részle
gek segédkönyvtireiról.viazcnt csak betűrendes katalógus. Munkában van 
az a központi betűrendes katalógus, mely a Moszkvai Állami Egyetem 
Könyvtárának te ljes  állományát fe lö le l i .

Miután körvonalaztuk a katalógusok elhelyezését, áttérhetünk an» 
nak a kérdésnek vizsgálatára, hogy bennük a könyvtári állományok mi
lyen teljességgel tükröződnek. Ezt a kérdést úgy oldhatjuk meg, ha f i 
gyelembe vesszük az olvasók kulturális színvonalát, általános művelt
ségét és szakmai felkészültségét, valamint' a zt, hogy milyen célból 
veszik igénybe könyvtárunk állományát.

az aspiránsok, előadók és az egyetem tudományos munkatársai Ön
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állóan la eligazodnak a katalógusokba fog la lt irodalomban, Úgy véljük, 
bogy a hallgatók la bizonyos mértékben felkészült olvasóknak számíthatók, 
ők vagy tanulás közben vagy referátumok, évközi 111» diplomamunkák készí
tése során fordulnak irodalomért a könyvtárhoz. Mindezekben .az esetekben 
a tanszék á lta l Javasolt tanmenet vagy irodalmi jegyzék szolgál Útmutató
ul, és tudományos vezetőjük segítségét is élvezik, aki az egész előkészí
te tt anyagot átnézi, Így a bib liográfiát is. Mindez arról tanúskodik, hogJ 
az egyetemi könyvtár olvasói katalógusaiban nincsen szükség az irodalom 
szigorú megszűrésére.

A Moszkvai Állami Egyetem Könyvtára mellett működik egy különleges 
bizottság* amelynek majdnem minden kar dékánja tagja, de ez ritkán Írja  
elő az irodalom megválogatását az olvasói katalógusok számára. Az egye
tem uj épületében az olvasói katalógusok a fe ltá rt anyagot tekintve sem
miben sem különböznek a szolgálati katalógusoktól. A központi könyvtárban« 
ahol óriási terjedelmű és sok évre visszamenő anyag van központosítva, abO* 
a nyomdatermékek összes kötelespéldányai befutnak, bizonyos mértükig már 
e l lehet térni attó l az e lv tő l: a katalógusok nem tartalmazzák a teológiai 
az iskolai színvonalat e l nem é r c  irodalmat' és néhány egÿéb kiadványt.

Gyűjteményeink sajátosságait figyelembe véve, az olvasói katalógusok 
szerkesztésénél figyelmünket legfőképpen az irodalom feltárásának mó'sze
reire irányítjuk: részletesen mutatjuk Ьа a marxizmus-leninizmus klasszi
kusainak müveit, helyesen és élesen alakítjuk ki a rendszavakat,a tudo
mányban és a társadalmi életben mutatkozó különböző irányzatokat, s még 
kiegészítő témakartotékokat vezetünk.

A Lanln-hegyen elhelyezett szakosított részlegek szakkatalógusainak 
szervezésénél felmerült a kérdés, bogy vajon ezek a katalógusok tükröz
zék*^ a Moszkvai Állami Egyetem Könyvtárának egész állományát, esetleg 
az általános állománynak csupán egyes részelt, vagy kizárólag az' i l le tő  
részleg állományát. A kérdé- megoldása még a iá lta l jr- bonyolultabbá vált,' 
hogy egyes részlegek a központi épületben nyertek -jlyezé&t és közöe 
könyvraktárral rendelkeznek, mások viszont az egyes karok épülettömbjei
ben találhatók.

A hatalmas katalógushálózattal járó munka bonyolultsága, a lenin- 
hegyi könyvtári szolgálat megszervezésére adott szűk határidők, a külön
fé le  elrendezést igénylő kartotékok hatalmas tömege mind arra,"késztetett, 
hogy eleinte a legegyszerűbb megoldást válasszuk, amelynek értelmében a 
szakkatalógusok csupán a megfelelő részleg állományát tükrözzék.

A későbbiekben azonban számos kar részéről az a határozott kíván
ság merült f e l ,  hogy a szakosított részlegek ezekkatalógusaiban necsak 
az i l le tő  karon található irodalom legyen képviselve, hanem más karok 
könyvt -ralból a kapcsolatos tudományágak irodalma Is. Ezeknek a kérések
nek Ahpcaán a könyvtár úgy határozott, hogy a földtani, fö ld ra jz i és raa- 
tem lkai részlegek szakkatalógusába beiktatják a központi katalógus 
alapján a határterületek irodalmát. A fiókkönyvtárak szükségleteihez ké
pest ezt a határozatot ki lehet terjeszteni a könyvtár más részle cinek 
katalógusaira is.

A fö ldra jzi katalógusoknak megvannak a maga sajátosságai. Гаг ezek 
a katalógusok a fö ld ra jz i és földtani karokon találhatók, mégis tükrözik



a törzsállomány egész irodalmát, ha az valamely meghatározott terü let
re vagy földtani egységre vonatkozik.

Az állomány és a katalógusok viszonyát illetően  meg ke ll még je
gyezni, hogy bár a könyvtár gyűjteményenként ép itl fe l  katalógusait, 
ez a ló l mégis számos kivételt ismerünk. P l. az újságokat, magángyűjte
ményeket különgyüjteményenként kezeljük, mégsem készítünk önálló kata
lógust róluk, hánem az általános könyv- és folyólratkatalógusokban ta rt
juk ókét nyilván.

A katalógushálózatnak a lehető legegyszerűbbnek ke ll lennie. Ezért 
amennyire csak tudjuk, korlátozzuk a katalógusok és a katalógushálózat- 
hpz tartozó kiegészítő kartotékok mennyiségét. A könyvtár térképekről, 
atlaszokról, kottákról, illusztrációs anyagokról nem készít külön kata-* 
lógust. Az irodalomnak ezen speciális formál az általános /betűrendes, 
szak-, tárgyszó-/ katalógusokban találhatók meg. A szakkatalógusban eze
ket az elosztások segítségével, a tárgyszókatalógusbau pe&ig a másodrend- 
szavakkal különböztetjük meg. Ebben a vonatkozásban kivételt csak a 
disszertációk és autoreferátumok esetében teszünk, amelyek különleges 
jelentőséggel bírnak egy egyetemi könyvtárban. Ezeket különkatalógusba 
foglaljuk.

A könyvtár osztályain egész az utóbbi időkig a legkülönfélébb rend
szerű katalógusok voltak: egyes karokon a tizedes osztályozás szerint 
fe lá l l í t o t t  szakkatalógusok, másutt témakartotékok és ismét másutt csu
pán betűrendes katalógusok. Igyekeztünk ezt a tarkaságot felszámolni. 
Először a lenin-hegyi részlegekben rendeztük a katalógushálózatot. Meg
állapítottuk, hogy milyen fa jta  katalógusok szükségesek a karok szak
jellegű részlegei /a filiá lék /  számára; ezek: betűrendes katalógus a 
könyvekről, betűrendes katalógus a folyóiratokról, szakkatalógus a 
könyvekről és folyóiratokról; a fakultásközi tanszékeken a kézikönyv
tári .könyvekről betűrendes és szakkatalógust k e ll készíteni; a kabi
netekben a kézikönyvtári anyagról pedig betűrendes katalógust.

A könyvtár kidolgozta "A betűrendes katalógus irán ye lve ié t és 
"A szakkatalógus irán ye lve ié t. A szovjet clmlelrásl szabályzat mellett 
/"A sajtótermékek leírásának egységes szabályzata könyvtári katalógusok 
számára"/, valamint az általunk elfogadott uj osztályozási táblázat és 
az osztályozási módszertani utasítások mellett a fenti szabályzatok 
biztosították a katalógusok összeállításának egységes módszereit.

Jelenleg a lenin-hegyi könyvtárban minden clmlelrásl és szakozá
si munka a közös feldolgozó osztályon történik, mely központi kataló
gusokat épit ki és egyben megküldi a szükséges kartonokat a károkon 
lévő szakosított részlegeknek. Az egyes részlegekben a katalógusok 
szerkesztése a bibliográfusok feladata, de az "U’ nőrzés, valamint a 
módszertani vezetéa a feldolgozó osztály iaun&*tarsalnak kötelessége.
A közeljövőben ugyanilyen munkarendszert vezetünk be az egyetem régi 
épületeinek könyvtárába is.

Másfél éves tapasztalatunk megmutatta ennek a munkaszervezetnek 
az előnyeit. A katalógusok egységes rendszere megkönnyítette ez iro 
dalom elosztását a könyvtár szakrészlegei között és szemléltető módon 
mutat Ja meg, hogy valamely könyv hol található. Az utóbbit azáltal ér
tük e l, hogy különleges számjelzetet adtunk minden finálénak, ezt'C



Jelzetet a karton előlap ján tüntetjük fe l a raktári szám a lati*1 Á köny- 
vek központ-l feldolgozása emelte .a katalógusok minőségét és eszmei 
irányítottságát» s megadta annak a lehetőségét la , hogy jelentős mér
tékben osökkentsUk á hatalmas katalógushálózattal járó.munkálatokat•

A Moszkvái Állami Egyetem Könyvtárában a katalógusnak négyfé: fő
változata használatos: szakkatalógus»-.betűrendes katalógus» tárgyszó- 
katalógus és fö ld ra jz i katalógus« Mindegyik katalógusfajta önmagában 
egységes szerv, amely a maga különleges’ és éajátos szabályai szerint 
mtt^Ödik. Az a tény» hogy mindegyik típus egyben az egységes katalógua- 
hálózatba le beletartozik» nem csökkenti, hanem ellenkezőleg emeli a 
sajátos szabályok szigorú betartásának szükségességét* Más szóval: az 
egylktipusu katalógusba tartozó anyag megszervezésénél nem lehet olyan 
feldolgozási módszereket alkalmazni» amelyek valamely más tlpösu kata
lógusra^jellemzők» A betűrendes és tárgyszókatalóguaokban nincsen helye 
a rènde?eni#Bc elemeinek ugyanúgy» mint ahogy a betűrendes katalógusban 
sem létesíthetők tárgyszó-csoportok* Ezért nem szabad a katalógusokat 
olyan-funkciókkal felruházni*•amelyek nem:sajátjuk* , .

A fakorlátban azonban nagyon gyakran előfordul, hogy a hosszabb 
Idő óta vezetett katalógusok az évek folyamán Jelentős változásokon 
mennek keresztül, kezdik az állományt a profiljuknak meg nem fe le lő  
keresztmetszetben tükrözni, megismételve azt, ami már mártír katalógu
sokban megvan. Felmerül a munkában bizonyos párhuzamosság, amely hely
telen ugyan, de nehezen javítható* Ez történt áálunk a központi könyv
tár katalógusaival*

Nézzttk meg most négy fő katalógus fajunk sajátosságúit* Az olva
sók tájékoztatására hivatott s z a k k a t a l  ó g u e  o k á t  szol
gálati célokra la használjuk* Lényegében ezek az egyes gyűjteményekből 
épttlnek fe l ,  tükrözik a bennük található egész irodalmat, következés
képpen tartalmukban egyenértékűek a megfelelő betűrendes katalógusok
kal. Magukban foglalják a sajtótermékek öeazes formált, úgymint köny
veket, folyóiratokat, folytatásos mttveket, térképeket, atlaszokat, a l
bumokat stb*

Az időszaki kiadványok fe lvéte le  a szakkatalógusokban csak az 
összefoglaló adatokra korlátozódik, s a kartonokra az alábbi bélyegző 
kerül:"a te ljes  leírást ld* a betűrendes katalógusban"* A sorozatokat 
a szakkatalógusba rendszerint nem vesszük fe l .

A folytatásos kiadványoknak, mint egésznek feltüntetése /a mi 
könyvtárunk könyvekként kezeli őket/ abban a szakcsoportban történik, 
amelyik az il le tő  kiadvány általános tartalmának leginkább megfelel.
Ha a kiadványt más csoportokba Is be akarjuk iktatn i, akkor ott csak 
utalókartonokat készítünk rövid ített Adatokkal ás a fenti bélyegzővel: 
"a te ljes  leírást ld. e betűrendes katalógusban” • A folytatásos kiad
ványok egyes köteteiről készült elemző leírásokat a tartalom szerint 
osztályozzak.

Minthogy a szakkatalógus lényegében az olvasók tájékoztatására 
szolgál, benne a müveknek csak utolsó kiadásai szerepelnek.

Ugyanilyen meggondolás alapján nem vesszük fe l  ide az orosz nyelv
rő l a Szovjetunió népeinek nyelveire, vagy egyéb idegen nyelvekre tor-



Ezek a korlátozások nem terjednek kl a "Marxizmus-leniai z&tts 
klasszikusainak müveire"« I t t  minden munkát felveszünk függetlenül 
ä kiadás évétől és a nyelvtől. Meg kell még említenünk, hogy a további 
kiadások valamint a ford ított irodalom felvételére vonatkozó esu ályo« 
kát egyelőre csak a központi könyvtárban alkamn&zzuk.

Ha az olvasókkal való foglalkozásban a szakkatalógusnak van ve
zető szerepe, akkor elmondhatjuk, hogy a tájékoztató és belső szolgá
la t i  munka számára viszont elsősorban a b e t ű r e n d e s  k a 
t a l ó g u s  nélkülözhetetlen, mert mz tünteti fe l  a gyűjteményré
szek elhelyezését és végeredményben ez a kulcsa az egész katalógus- « 
hálózatnak*

A Moszkvai Állami Egyetem Könyvtárának könyvekről készült betű
rendes katalógusa három részből á ll:  az első részbe tartoznak az 
orosznyelvü könyvek, a másodikba a Szovjetunió más népeinek nyelve
in Íro ttak ,га harmadikba pedig á külföldi nyelveken megjelentek.
Nézzük meg ezeket külön-különs

Az orosz nyelvű könyvek betűrendes katalógusa fe ltá r ja  iá  ösz- 
;s:zbS' éredeti éa fo rd íto tt kiadványokat. Az orosz szerzők müvednek 
fordításai Idegen nyelvre nem szerepelnek a katalógus ezen részében* 
ügy véljük U .I., hogy ha az idegennyelvű kartonokat besoroljuk az 
orosz katalógusba, az megsérti a katalógus következetes felép ítésé
nek e lvét, a mégnehezíti használatát. Aezerző í névről annak idegen- 
nyelvű változatára történő utalások te ljes  mértékben k ie lég ítik  az 
olvasót, aki meg akarja állapítani, hogy milyen nyelvekre fordították 

-le  az i l le tő  szerzők müveit. Az idegennyelvü könyvek katalógusa három 
betűrendből á ll :  a szláv népek nyelvelnek, a külföldi keleti répeknek,v éfftl 
a latin Írást használó népek nyelveinek betűrendjéből« A K ü l f ö l d i  Ke
le t i  nyelveken Íro tt könyveket - 'a  kínaiak kivételével - orosz nyel
ven vesszük fe l  utaláeaal az eredeti nyelvre} minden más könyvet az 
eredeti nyelven. Azon könyvek szerzőinek családneve, amelyeket orosz
ból vagy a Szovjetunió népeinek tiás nyelveiből fordítottak, átírásban 
szerepelnek. A külföldi katalógusban nem szerepelnek a külföldi szer
zőknek azok a müvei, amelyeket oroszra vagy a Szovjetunió népeinek 
máé nyelveire fordítottak. C

Nemcsak a mi könyvtárunkban,- hanem sok más könyvtárban sínes 
még eldöútve, hogy minek az alapján különítsük el a katalógusokat: 
etnikai, nyelvi vagy betűrendes felosztás alapján. A gyekorIáiban 
egyik elvet sem valósítjuk meg következetesen: az orosz írást hasz
náló népek sajtótermékei külön-külön betűrendet képeznek,a iatitt- 
irásuak pedig j-ëgÿ_közös betűrendet. Nyilvánvaló, hogy-a könyvtárak 
Ügy .építik í e í  katalógusaikat, hogy azok lehető -legjobban kezelhe
tők legyenek. '

_ ... Véleményünk szerint megnehezíti a kát a l§güao,k használatát, ha
több betűrendet használunk.' Ebből kiindulva oldottuk meg a latin - 
betűs szovjet népek nyelvein kiadott könyvek felvételének kérdését* 
Hosszú ideig az a visszásság á llo tt fenn nálunk, hogy a központi 
könyvtárban ezeknek a könyveknek-kartonjel az idegennyelvü kataló
gusban szerepeltek, s lénia hegyi könyvtárban viszont külön betű-

d i t  o t t  m i l v e k e t  a s m ,  h a  e z e k  a  k ö n y v t á r b a n  o r o s z  n y e l v e n  m e g v a n n a k >



rendet alkottak a Szovjetunió népeinek katalógusán belül. Nem vitatha
tó, hogy az ilyen betürendezés igen alkalmas arra, hogy az olvasó át
tekinthesse valamely nép nyelvén megjelent egész irodalmat és igy képet 
kapjon annak nemzeti kultúrájáról, de szem e lő tt-k e ll tartanunk a betű
rendes katalógus e ligazító  szerepét is. Ezért a Moszkvai Állami Egyetem 
Könyvtárának igazgatósága határozatot hozott, hogy a szóbanforgó 4önyvek 
felveendők mind a közös idegennyelvü katalógusba, mind pedig az egyes 
nyelvi katalógusokba.

A szolgálati betűrendes katalógus alapvető tájékoztató apparátus а 
munkánkhoz. Kartonjaira rávezetjük az összes szakjelzetet, a tárgyszava
kat és a le ltá r i számokat. A központi katalógusok kartonjain megjelöljük 
a könyvek lelőhelyét. A betűrendes katalógus Jelenleg magába fog la l min
den nem periodikus kiadványt, mely a könyvtárban megtalálható. Az a ter
vünk, hogy a Jövőben feltüntessük benne a periodikákat is utal ókertoaok 
segítségével.

A központi könyvtár gyűjteményeiről készült t á r g y s z ó -  
k a t a l ó g u s  egyetemes jellegű. Nyelvi különbségre való tekintet 
nélkül kiterjed minden nem időszakos kiadványra, ha kivetíthető a kuta
tás konkrét tárgya /több tudományt vagy tárgykört fe lö le lő  gyüjtémányek 
rendszerint nem kerülnek be a tárgyszókatalógusba/. Hosszú ideig az volt 
az egyetlen katalógus, amely az állományt a könyvek tartalma szerint 
mutatta be. Részben ezzel magyarázható az, hogy benne rendszerező je l le 
gű egységek is szerepelnek, mint pl.? "SZKP", "Történelem", "Paleobota- 
nika".

Könyvtárunkban nagy szükség van a tárgyszókatalógus megjavítására. 
Korábban nem voltak a feldolgozási osztályon az egyes tudományágaknak 
szakemberei, ezért a katalógusba sok helytelenül megfogalmazott ceoport 
a bennük számoa karton gyülemlett fe l ,  amelyek nem adják pontosan a 
könyv tárgyának meghatározásút. A tárgyszó-készítés átgondolt módszeré
nek hiánya arra vezetett, hogy a katalógusban ma számos hiányosság és 
ellentmondás van. A hibák semmiképpen sem Jelentik azt, hogy a tárgyszó
katalógus nem vált volna be. Ellenkezőleg, a Moszkvai Állami Egyetem 
könyvtári munkájának tapasztalata azt mutatja, hogy a tárgyezókatalógus, 
mint a szakkatalógus kiegészítője, lehetővé teezi az olvasók Igényelnek 
jobb k ielégítését.

Felmerült azonban egy másik álláspont Is , amelyről hosszabban kell 
szólnunk. 19M decemberében közős ülést tartott a Moszkvai Állami 
Molotov Könyvtárosképző Főiskola könyvállomány1 és hatalógue-elméleti 
tanszéke, valamint az Állami Ienin Könyvtár. Ezen meghallgatták E. V. 
Marceenko beszámolóját "A íix.gyszókatalógue szerepéről a könyvtári ka
talógusok rendszerében". E. 7. Marceenko ellenezte a társádalom-póliti- 
kál irodalomnak'a tárgysZókátalógüéba való fe lvé te lé t.

"A társadalompolitikai kérdéseket tárgyaló irodalom esetében ne
hézségeket okoz a tárgyszavak megállapítása. Kénytelenek vagyunk u .i. 
az egyes tárgyszavak alatt a társadalmi élet egyes jelenségeit és olda
la it  megkülönböztetni még akkor is , ha a valóságban a velük közvetlenül 
kapcsolatban á lló  más jelenségektől elszigetelten nem tárhatók fe l  és 
nem is tárandók fe l"  - Írja  tételeiben Marceenko elvtár.snő. Majd k ije 
len ti, hogy "az egyes tárgyak konkrét volta, azok megnevezésének pon



1 7

tossága a különböző tudományágakban nem egyforma. A technikában, agro
technikában,, orvostudományban éa a természettudományokban..» elérhető 
egy bizonyos pontosság, de a társadalompolitikai irodalom számára az 
anyagnak ilyen csoportosítása nem mutatkozik célszerűnek” .

Egyik fenti té te l sem meggyőző számunkra. Nézzük meg, hogyan épül 
fe l  a tárgyszókatalógus. Kimerítően összegyűjti a tárgyról, Jelenség
rő l, problémáról szóló irodalmat, függetlenül a ttó l, hogy az i l le tő  
tárgyat milyen szempontból vizsgáljuk. Közben a katalógus tárgyszavai 
nem logikus egymásutánban következnek, hanem tisztán formális sorrend
ben, nevezetesen a tárgyszavak betűrendjében. Egészen nyilvánvaló, 
hogy ezálta l a jelenségek és tárgyak között fennálló kaposolatok bizo
nyos mértékig csorbát szenvednek.

Megengedhető-e a tárgyaknak Ilyenféle feltüntetése? Megfelel-e ez 
a tudományos megismerés elveinek? Igen, megfelel. Az .ántl Dührlngbec 
Engels azt ir já , hogy a természet és a társadalom Jelenségei Jcaposolat- 
ban vannak egymással, és az egyes Jelenségek csupán a környező Jelensé
gekkel való elválaszthatatlan kapcsolatukban érthetők, de ahhoz, "hogy 
az egyes oldalakat /részletkörülményeket/ megismerhessük, ki kell őket 
szakitanunk természeti vagy történeti kapcsolataikból és külön-külön 
meg kell mindegyiküket vizsgálnunk tulajdonságaik, sajátos okaik éa 
okozataik stb. szerint".

Lenin is többször-rámutatott arra, hogy a megismerés, a tanulmá
nyozás folyamatában az emberi gondolkodásra jellemző a jelenségek kü
lönböző oldalainak elkülönítése, bár azok tulajdonképpen szorosan kap
csolódnak egymáshoz. Enélkttl a megismerés lehetetlen. A tárgyszókataló
gus tehát felépítésében semmiképpen sem mond ellent a tudományos megis
merés elveinek.

Mindez egyforma mértékben vonatkozik a természettudományokra éa a 
társadalomtudományokra. Ha elismerjük, hogy a gondolkodás törgányel,a 
megismerés törvényei nem változnak a tanulmányozás tárgyától függően 
/természet vagy társadalom/, akkor semmiféle tudományos gondolatmenet
te l nem igazolható E. V. Maresenko té te le , amely szerint nem célszerű 
a tárgyezókatalógusban a társadalompolitikai irodalmat feltüntetni. 
Maresenko példákat Idéz a társadalompolitikai könyvek helytelen beosz
tására számos könyvtár tárgyszókatalégusából, köztük a Moszkvai Állami 
Egyetem Könyvtáráéból is . Ezek a példák azonban semmit sem bizonyíta
nak. Jócskán lehetne példát felhozni helytelen döntésekre a természet
tudományok és exakt tudományok tárgyszavaival kapcsolatban ia.

A tárgyszavak között fennálló logikai kapcsolatok megbontása sem 
a természettudományokban, sem a társadalomtudományokban nem kívánatos. 
Olyan mértékben, amilyenben a katalógus ezt lehetővé tesz i, utalások 
és hivatkozások alkalmazásával ezen a hiányosságon Javítunk is . Nincs 
okunk az egyetemi könyvtár adottságai mellett arra, hogy a tárgyszó- 
katalógust bármilyen meghatározott tematikára korlátozzuk. A ..társada
lompolitikai irodalom tárgyszavakra rpZó felbontása természetesen nem 
könnyű dolog« Hogy a tárgyszavakban ne köveesttnk e l hibát, szükségünk 
van arra, hogy az egyes tudományok szakembereit a katalógus-osztály 
munkájába bevonjuk, ez a nagyobb könyvtárakban sikerült is.



Maresenko azt mondja, hogy lehetetlen a társadalompolitikai köny
vek tárgyának meghatározása. Nem érthetünk egyet eszel a megállapítáe- 
eal. Miért lehet a pavlovi tanítás valamely könyv tárgya és miért nem 
a pragmatizmus, a burzsoá filozófiának ez az áramlata? Mért lehet tárgy« 
ként fe lfogn i az ipari vagy mezőgazdasági munka élenjáró módszereit és 
miért nem lehet az iskolai tanítás módszertanát?

Az általános problémák mellett a társadalomtudományokban éppúgy, 
mint á természettudományokban ottvannak a különleges problémák, fogai» 
mák, kérdések, amelyeket maradéktalanul felvehetünk a tárgyasókatalógua- 
bapi mint például a "Csendes-óceáni probléma", "Orosz klasszicizmus", 
"Agrárkérdés", "Barátság és elvtárslasság" és egyebek. Sok ilyen példát 
hozhatnánk.még fe l .  Véleményünk szerint azoknak az érveknek a megállapí
tása fontos, amelyeknek alapján az ilyen kérdések köre meghatározható a 
tárgyazókatalóguabano Ezek a kérdések még osak igen kévéséé vannak kidol
gozva, Az alábbiakban szólni fogunk egyik-másikról.

Ha bemondunk a társadalompolitikai' irodalom tárgyszavakra bontásá
ró l, ez nagyon megnehezíti az egyetemi könyvtár olvasószolgálatát. Az 
olyan kérdések esetében mint például "Imperializmus", "a munka a Szovjet
unióban", "kommunista nevelésV- szakkatalógus több szakcsoportjában kelle
ne kutatnunk, A szakkatalógusba tiszta  tárgyszó-egységek épülnének bele, 
mint; "nŐkérdás", "ifjú ság i mozgalom", stb, A tárgyezókatalógua megszűn
nék reagálni a folyó politikai eseményekre, bár ezek sokkal egyszerűbben 
tükröződnek benne, mint a szakkatalógusban.

Könyvtárunkban a katalógusok negyedik fa jtá ja a f ö l d r a j z i  
k a t a l ó g u s i > A  fö ld ra jz i katalógusok a könyvtár állományának azt 
a részét matatják be, amely regionális síkon vizsgálható éa bizonyos 
terület jellemzéee szempontjából érdekes.

* •
A fö ld ra jz i katalógusok szerkezeti alapját a terü leti felosztás 

adja meg /a tulajdonképpeni fö ld ra jzi katalógus számára a közigazgatási 
beosztás, a földtani számára pedig a geológiai egyaégek/,1 A terü leti egy
ségeken belül témaköröket különböztetünk meg minden egyes katalógus szá
mára külön kidolgozott táblázatnak megfelelően.

Meg kell még említeni a raktári katalógust. Ez l8sé óta van meg 
és központi könyvtárunk te ljes  állományát tükrözi. A katalógus terveze
tét Rejssz professzor dolgozta ki és az lényeges változtatások nélkül 
mind a mai napig érvényben maradt. Az állomány szétosztását ennek a táb
lázatához igazodva végzik.

Nézzük meg, milyen viszonyban állanak egymással fő katalógusaink. 
Helyesén fe lép íte tt katalógushálózat esetén egymást ki kell egészíts* 
ülök és az állományt te ljes  értékében fe l  ke ll tárniok.

Sajnos, nem egyszer előfordul könyvtárainkban, hogy egy-egy kér
désnek az irodalmát teljeéen azonos módon tartja nyilván több katalógus 
is , s mindegyik kimerítő teljességgel. Párhuzamosan futó, tehát t e l je 
sen haszontalan munkára fordítanak a könyvtárak sok pénzt és erőt. A 
katalógusok megtelnek a fölösleges kartonokkal, melyek megnehezítik a 
használatot. Az olvasó pedig nem tud eligazodni a katalógusok tömegében, 
amelyek közül mindegyikben osak részben ta lá lja  meg a keresett anyagot.
A különböző katalógusok nem kapcsolódnak egymáshoz.



Ezek a hiányosságok a Moszkvai Állami Egyetem könyvtárában is 
megvannakо Erről tanúskodik az a munka is , amely központi könyvtárunk
ban a katalógusok kapcsolatainak és eltéréseinek tanulmányozása során 
megindult.

Az anyag csoportosításának módja egészen más a betűrendes kataló
gusban, mint a többi katalógusokban. Mégis van több olyan kérdés- ame
lyekre vonatkozó anyag a szakkatalógusban és a tárgyszókatalógusban 
ugyanolyan elrendezésű lesz, mint a betűrendesben. Ez nyilvánvalóan az
zal magyarázható, hogy a könyvtárosok tudnak ugyan dolgozni az egyes 
katalógusokban, de megfeledkeztek a katalógusok rendszeréről mint egész 
rő l.

Nézzük meg elsőnek a betűrendes és a szakkatalógus viszonyát, A 
marxlzmus-leninizmus klasszikusainak művei mindkét katalógusban majd
nem te ljes  párhuzamosságban szerepelnek. A betűrendesben Marx, Engels, 
Lenin és Sztálin müvei külön csoportokban, ahol az egyes szerzőkön 
belül a kartonok az alábbi sorrendben helyezkednek e l; összes müvek, 
válogatott müvek, egyes müvek. A Szovjetunió népeinek nyelvén és kül
fö ld i nyelveken megjelent müvek külön betűrendekben találhatók.

A mi szakkatalógusunkban a "Marxizmus-leninizmus* szakcsoporton 
belül alcsoportot találunk "A marxizmus-lecinizmus klasszikusainak mü
vei" címszóval. Ennek ez alcsoportnak a felépítése egybeesik a betűren
des katalógus megfelelő részével. A különbség csak annyi, hogy a szak
katalógusban a főcsoportok alatt /"összes müvek", "Válogatott müvek", 
stb«/ nyelvi'különbség nélkül együtt találjuk e müveket, vagyis az 
egész anyagot, ami a betűrendes katalógusban szét van szórva.

Olyan esetekben, amikor egyazon mü más-más elmen jelent meg, - s 
az ilyen esetek száma nem kevés, - mindkét katalógusban utalunk az e l
avult címről az újra és ez Összes kartonokat a legutolsó cím alá gyűjt
jük. Párhuzamosság figyelhető meg a marxizmus-leninizmua klasszikusai
nak műveiről szóló anyag csoportosításában is.

Eelmerül a kérdés, hogy a szakkatalógusban, ahol a marxizmus-le
ni ni zmus klasszikusainak müvei minden tematikai szakcsoportban bősége
sen képviselve vannak, szükség van-e a "Marxizmus-leninizmue klasszi
kusainak müvei" szakcsoportra, amelyen belül az anyag Ugyanúgy helyez
kedik e l,  mint a betűrendes katalógusban, vagyis szerzők és elmek sze
rin t.

Elég, ha csak futó pillantást vetünk a "SZKP" fe liratú  osztólap 
mögött elhelyezkedő kartonokra, és meglátjuk, hogy azok a betűrendes 
katalógusban logikus sorrendben következnek egymás után /"A párt prog
ramja", "A párt alapszabályai", "Pártkongresszusok", "Pártkonferenciák" 
"A párt központi bizottsága", "A központi bizottság plénumái", "Az 3ZKP 
Központi Bizottsága osztályai" stb./. Ezeken a felosztásokon belül er 
anyag le iró  módon van füvévé /OSZDMP,OK/b/P,SZE/b/P, SZKP, /. Mindezek 
az alcsoportok egyetlen k ivéte lle l /"Az SZKP Központi Bizottság osztá
ly a i'/  megvannak szakkatalógusunkban is .

Ha megkíséreljük a katalógus rendszerező felépítését a formális
sal /leiró formában/ összeegyeztetni, ez mindenképpen komoly hibákra 
és félreértésekre vezet, amint azt a Moszkvai Állami Egyetem Könyvtárá
nak betűrendes katalógusánál látjuk. Ebben a katalógusban rendkívül ne-



héz dolog valamilyen anyagot megtalálni, de Ugyanúgy nehéz benne e l
helyezni egy kartont, amely a fe lsorolt randszavak egyikébe sem i l l ik  
bele. A "Pártról" feliráau osztólaphoz gyüjtjüfca SZKP-r61 szóló iro 
dalmat, amely más kártyacsoportokhoz nem osztható be* I t t  találunk 
olyan melléklapot is , mint pl. "OK/b/P s e jt je irő l szóló határozati ter» 
vezet" és á "Szovjetunió Kommunista Pártja a szovjet nép vezető és irá 
nyitó ereje". Ugyanígy gytilt össze egynéhány más karton is , amelyek szá
mára újabb másodrendszót kellett beállítani: "Pártdelegációk".

Az ilyen kartonelhelyezés esetében a könyvtáros nehézségekkel ta
lá lja  magát szemben, amikor cim szerint le ir t  müvet kell megkeresnie 
/pl. "Szovjetunió Kommunista /bolsevik/ Pártja a társadalombiztosítás
ról"/ . Még nehezebb az olvasó helyzete, aki nem tudja, hogy a Pártról 
szóló minden ckn szerint fe lve tt könyv a "Pártról" rendező alatt ta lá l
ható, függetlenül a ttó l, hogy a óim milyen betűvel kezdődik.

Véleményünk szerint felesleges ismétlődés mutatkozik a térképek 
fe lvételénél Is . A betűrendes katalógusban ezek "Ország. Térkép" fe j 
eim alatt vannak összegyűjtve, a szakkatalógusban pedig "FöldreJz"és 
"Térképészet" szakcsoportban. A "Földrajz" szakcsoportban a térképek 
országonként.vannak elhelyezve, a "Térképészet" szakcsoportban viszont 
megkülönböztetünk történeti, földtani és egyéb térképeket. A szakkata
lógusban Így az anyag különböző szempontokra bontva és helyesebben ta
lá l helyet. Nem lenne-e helyesebb a betűrendes katalógusban a térképe
ket elmük szerint beosztani?

Ugyanez mondható e l az "Ország. Egyezmények", "Ország. Alkotmány", 
"Ország. Törvények. Rende letek" fejeiméк alatt fe lve tt anyagokról is .
/Az "Egységes Szabályzat" 2° kiadásénak tervezetében elő van Írva* hogy 
az ilyen fa jta  fejcimek közül többet e l kell hagyni, a ezt csak örömmel 
üdvözölhetjük./

Ha a betűrendes és a szakkatalógus elhatárolásának szükségességé
rő l beszélünk, ez egyáltalán nem zárja ki, hanem inkább fe lté te le z i,  
hogy köztük kapcsolat á ll  fenn. Ezt a kapcsolatot akár melléklapok, 
akár az alapkartonokon feltüntetett speoiális utalások segítségével 
jelölhetjük. A betűrendes katalógusba e ligazító  kartonok is felvehetők, 
amelyek a ” personalia"-król.a müvek elmeiről, kongresszusokról, a 
kollektiv szerzőkről stb. a szakkatalógusra és a tárgyszókatalógusra 
utalnak. Blzonyoe esetekben utalni kell a szakkatalógusból is a betű
rendesre. A katalógusok közötti kapcsolatok egyik formája a nálunk 
használatos megjegyzés a szakkatalógus kartonjain, amely fe ltü n teti, 
hogy a kiadvány te ljes  leirása a betűrendes katalógusban található.
A betűrendes és a tárgyszókatalógus között sokkal több az érintkezési 
fe lü le t, mint a betűrendes és a szakkatalógus között, és ennek megfe
lelően lényegesen több a párhuzamosság Is. Mindenekelőtt meg kell mon
dani, hogy az olyan könyvtárakban, ahol elég jó l kidolgozott szakkata
lógus, de különösen tárgyszókatalógus van, nincs semmi ésszerű alapja 
annak, hogy a betűrendes katalógusban a személyekről szóló irodalmat 
nyilvántartsuk. A betűrendes katalógus nem te lje s , sőt néha hiányos 
képet ad a személyekről. A tárgyszókatalógusban az egyes személyekre 
vonatkozó irodalmat rendszerint sokkal teljesebben gyűjtjük össze, és 
osztjuk be az alapvető legfontosabb kérdések szerint. Csupán valamely



személy tiszte letére vagy emlékére kiadott és az I lle tő v e l csak alaki 
kapcsolatban lévő gyűjtemények azok, amelyek nem kerülnek be a tárgyszó- 
katalógusbaj ezek szabály szerint a betűrendes katalógusban találhatók 
meg« Az egyes személyekről szóló Irodalmat a betűrendes katalógusba for
mális kritériumok alapján sorolnék be /ha a családnév előfordul a könyv 
elmében/, ez pedig fe ltétlenü l hibákra vezet«

Az egyes? müvekről szóló irodalom is formális alapon kerül be a be
tűrendes katalógusba« Hasonlítsuk össze a 7. 1« Lenin "Materializmus 
és empiriokriticizmus" c. müvéről szóló irodalom esetében a betűrendes 
és a tárgyszókatalógus1~Bffyagát. A betűrendes katalógusban 20 cédula van, 
a tárgyszókatalógusban 36« A betűrendes katalógusban u .i. nem találhatók 
azoknak a müveknek a kartonjai, amelyekben Lenin ,könyve nem kap említést. 
Nincsenek benne pl. az olyan művek, mint "Lenin és a mai fiz ik a ", Sz. 1. 
Vavilov "Lenin és a mai fiz ika  f i lo z ó fia i problémái" c. könyve.

A mondottak ugyanígy vonatkoznak a kongresszusokról, konferenciák
ró l, k iállításokról szóló anyagra is. A betűrendes katalógusnak a "Szov
jetunió, Törvények és rendeletek" rendszó alatt a "Mellékj.apok szerzői 
müvekről" fejeimnél megtalálunk minden a szovjet törvényhozás kérdései
re vonatkozó szerzői müvet. Emellett a tárgyszókatalógusban és a szak
katalógusban az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó irodalom kimerítő t e l 
jességgel van képviselve.

A mondottakat összegezve arra a következtetésre jutunk, hogy a té
ma, kérdés, tárgy szerinti anyaggyűjtés a betűrendes katalógusban nem 
célszerű, mert megsérti e katalógus felépítésének alapelvét, de nem is 
teszi lehetővé, hogy teljesen bemutassuk az i l le tő  tárgyra vonatkozó 
irodalmat, vagy megmutassuk annak logikai egymásutániságát. A helyzet 
számos olvasót, sőt könyvtári dolgozót megtéveszt. Miután átnézték а 
betűrendes katalógusban valamely tárgyra vonatkozó irodalom kartonjait, 
úgy vé lik , hogy ezekkel a elmekkel kimerül mindaz, ami az adott kérdés
re vonatkozóan a könyvtárban található, és más katalógushoz nem is for
dulnak. Végül pedig az irodalom csoportosításában mutatkozó párhuzamos
ság sok felesleges cimleirási és kartonlerakási munkát von maga után.•

Számos esetet hoztunk fe l ,  amelyek tipikusan mutatják, hogy az 
anyag a betűrendes katalógusban hogyan tükröződik a tárgyi elv alapján. 
Előfordul azonban, hogy a tárgyszókatalógus eltérve alapvető anyagren
dezési e lvétő l, szintén betűrendben tartalmazza a kartonokat. így még 
nemrégen is az egyes intézetek, intézmények és Elás kollektívák müvei a 
tárgyszókatalógusban olyan tárgyszavak alatt szerepeltek mint pl. "Le- 
ningrádl Hajóépltészeti Intézet - Tudományos kutatómunka". Ezen belül 
az anyagot ugyanúgy csoportosították, mint a betűrendes katalógusban.
Az intézmények müveinek Ilyenféle fe lvéte lé t a tárgyszókatalógusban e l
vetettük. Az intézmény nevét viselő tárgyszó alatt azt az anyagot rak
juk le , amelyen az i l le tő  intézmény munkájáról van szó, az osztóla
pon pedig feltüntetjük, hogy az intézmény /intézet/ hivatalos kiadvá
nyai a betűrendes katalógusban találhatók. Az anyag kettős felvételének 
még egy esetét mutatjuk be. A tárgyszókatalógus "Szovjetunió, Legfelső 
Tanács" fe liratú  tárgyszava alatt a Legfelső Tanács ülésszakainak anya
ga Ugyanúgy van elrendezve, mint a betűrendes katalógusban.

A könyvek tartalma szerint összeállított két katalógus a könyvtár
ban jelentős mértékben megkönnyíti az olvasószolgálat megjavítását. Kü~



lönböző keresztmetszetekben tudjuk az irodalmat feltüntetni, különböző 
szempontok szerint csoportositani ás ugyanakkor az olvasó legkülönbözőbb 
igényelt is ki tudjuk elégítenie. A szakkatalógusnak és a tárgyszókataló- 
gusnak az általános rendszerben e lfog la lt heiye a könyvtártudományban ás 
a bibliográfiában eléggé megvilágított kérdés« Csupán azok az alapé: vek 
kívánnak további megvilágítást, amelyek szerint a szakkatalógus a *árgy- 
szókatalógustól elhatárolandó« Megpróbáljuk ezeket az elveket felvázoln i, 
előreboesátva azt, hogy csupán megközelítő megoldást javaslunk«

A tárgyszókatalógusból ki k e ll venni azokat a tárgyszavakat, amelyek 
alatt valamely adott tudomány vagy tudományág irodalmát összegyűjtjük, 
pl« a "Matematika", "F izika", "Dialektikus materializmus" tárgyszavakat. 
Az ilyen irodalmat te ljes  értékében a szakkatalógusban lehet és kell be
mutatni, amelynek megkülönböztető sajátossága az ismeretágak szerinti fe l ' 
építés«

Ki kell venni a tárgyszókatalógusból azokat a tárgyszavakat, amelyek 
felépítésüknél fogva a szakkatalógus megfelelő szakcsoportjaival megegyez- 
nek. F l. a "SZKP* tárgyszó a ml tárgyszóketalógusunkban a szakkatalógus
ban szereplő "SZKP" szakcsoportnak elrontott változata« Vegyünk egy másik 
példát; az "orosz nyelv" tárgyszón belül ilyen másodrendszavaink vannak; 
"N ye lv ta n ""S t ilis z t ik a ", "Igék", "Szótárak" stb. Ezek a kérdések ugyan
akkor sokkal szemléltetőbben vannak feltüntetve logikai egymásutánban a 
szakkatalógus "Nyelvtudomány" szakcsoportja a latt.

Rámutattunk azokra a tárgyszavakra, amelyeket tudatosan ki kell 
zárni a tárgyszókatalógusból. Milyen anyag legyen hát benne? Mindenek
e lőtt olyan anyag, amely a szakkatalógusban különböző szakcsoportok 
alatt található. A kommunista nevelésről szóló irodalmat p l. az olvasó 
könnyen megtalálhatja a tárgyszókatalógusban egyetlen tárgyszó a latt. 
Hosszabb keresésre van azonban szüksége, ha ezt az irodalmat a szakkata
lógusban akarja megtalálni, mert különböző szakcsoportok alatt van szét
szórva, mint  ̂ "Tudományos kommunizmus" /ahol a kérdés f i lo z ó fia i alkon 
kap megvilágítást/, "SZKP" /ahol a Pártnak a dolgozók kommunista nevelé
sével kapcsolatos feladataira és munkájára vonatkozó irodalom helyezke
dik el/ és "Pedagógia" /ahol ezt az irodalmat az olvasó a kommunista ne
velés elméletére, rendszertanára és gyakorlatára felbontva fogja megta
lálni/

Továbbá a tárgyszókatalógueban össze keli gyűjteni az olyan kérdések 
és témák irodalmát, amelyek a szakkatalógus egy szakcsoportjának keretén 
belül több helyen vannak feltüntetve. így a könyvtárunkban elfogadott 
osztályozási rendszer szerint /amely egyébként e lv ileg  semmiben sem kü
lönbözik a Lenin Könyvtár uj osztályozási rendszerétől/ a "Történelem" 
szakcsoportban a munkásmozgalom minden egyes ország történelmén belül 
van feltüntetve, az országokon belül pedig korszakonként. Szért ha az 
oroszországi munkásmozgalom irodalmáról az ország történetének egészét 
fe lö le lő  képet akarunk kapni, nem kevesebb, mint 30 csoportot kell vé
gignéznünk,amelyekben ez a téma esetleg előfordulhat. Minden ország mun
kásmozgalmáról szóló irodalmat a szakkatalógusból kiválogatni gyakorla
tila g  lehetetlen.

Persze a szakkatalógusban a munkásmozgalomról szóló irodalmat két 
síkon lehetne bemutatni; a "Történelem" szakcsoportba gyűjtve és az



adott ország meghatározott történelmi korszakának aztlkebb csoport iában« 
így azonban az anyag olyan elrendezést nyerne, mint amilyen a tárgyas6- 
katalógnsban van. Tekintet#« véve, hogy a történelem alapján á lló  f e l 
osztásban igen sok a hasonló témakör /"Parasztmozgalom", "Szakszerveze
t i  mozgalom” , "Po litika i Pártok" stb./, aligha célszerű kétszeresen fe l  
venni az egész irodalmat«

Ezzel szemben célszerű a tárgyszókatalógusba iktatni az olyan sztt- 
kebbkörü kérdésekkel foglalkozó irodalmat, amelyek a szakkatalógusban 
semmiképpen sem különülnek e l, vagy csak olyan mértékben, hogy az olva
sóknak a keresésnél nehézségeket okozna« Ezek a történelmi, irodalmi, 
jogi és egyéb dokumentumok, perszonáliák, múzeumok, k iállítások, külön
féle szerszámok, gépfajták, á llatfa jok , irodalmi müvek elmei, intézmé
nyek elnevezései stb0

A szakkatalógus és a tárgyszókatalógus szerkesztése lehetővé teszi 
a könyvtárakban, hogy végig megtartsuk mindegyikük p ro filjá t és ezáltal 
megkönnyítsük az olvasóknak azok használatát« A szakkatalógus a könyv
tár alapvető katalógusa« Ezért a tárgyszókatalógus fe lá llítá sa  nem kö
vetelheti azt, hogy lényegbevágó változtatásokat eszközöljünk a szak- 
katalógus szerkezetében, de hatással van az irodalom osztályozásának 
módszertanára«

A tárgyszókatalógus legyen kiegészítő a szakkatalógushoz. Könyv
tárunkban a katalógusok elhatárolása még nem történt meg. Még igen sok 
tárgyszót kell átnéznünk ahhoz, hogy bennük az irodalmat a tárgyszóka- 
talógus á lta l megkívánt különleges igények szerint tudjuk csoportosíta
ni. Komoly változtatásokat kell eszközölnünk a tárgyazókéazitéa módszer 
tanában is«

Vegyünk egy példát« Hint már mondottuk, az "Orosz nyelv" tárgyszó 
alatt az anyag majdnem Ugyanúgy van elrendezve, mint a "Nyelvtudomány" 
szakcsoport kartonjai« Következésképpen az "orosz nyelv" rendszó a 
tárgyszókatalógusban felesleges« A szakkatalógusban azonban nincsenek 
külön feltüntetve az egyes beszédrészek. Ezért célszerűnek tartjuk, 
hogy inverzió segítségével a tárgyszókatalógusban Ilyen rendszavakat 
állítsunk fe l ,  mint "Melléknevek, orosz", "Melléknevek, német" stb.

Igen bonyolult kérdés a jövő tárgyszókatalógusának szerkezete. 
Könyvtárunk tárgyszóketalógusában eddig a hivatkozások legtöbbnyire 
egy-egy ismeretágon belül kerültek alkalmazásra, és tulajdonképpen 
megismételték a szakkatalógus szerkezetét. Át kell dolgoznunk az uta
lások és hivatkozások rendszerét. Amikor majd pl. a Szovjetunió tör
ténelmére vonatkozó irodalom a maga egészében csak a kzakkatalógusban 
kerül feltárásra, i t t  utalólapot helyezhetünk e l azzal a Bejegyzés
sel, hogy a Szovjetunió történetének egyes kérdéseire vonatkozó iro 
dalom a tárgyszókatalógueban is található. Ez utóbbiban nyilvánvalóan 
sok eligazító  lapot kell majd szerkesztenünk rövid magyarázattal az 
anyag elhelyezésére vonatkozóan.

A szakkatalógus és a tárgyszókatalógus készítését egyetlen cso
portra kell bízni. Ennek nemcsak a katalógusok felépítése és megszer
kesztése szempontjából van Jelentősége, hanem feltöltésük szempont 
jából is , mivel a könyvek osztályozása és a vonatkozó tárgyszavak meg
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állapítása soréit dSl e l чг Irodalom feltárásának és csoportosításának 
e lv i kérdése is . Úgy véljük, hogy a Moszkvai Állami Egyetem Könyvtárá
nak alapvető feladata most éppen az, hogy tisztázzuk az irodalom f e l 
tárásának e lveit azoknak a követelményeknek alapján, amelyék a kataló- 
gushálózatbél adódnak. Figyelmesen fe lü l kell vizsgálnunk minden kata
lógusunkat^ megállapítani az irodalom csoportosításának mindazon ese
te it ,  amelyekben párhuzamosságot találhatunk, ezeknek mindegyikét külön- 
külön kielemezni» jó l meggondolt döntéseket hozni, és ezzel megadni a 
katalógusok helyesebb megszerkesztésének alapjait.

»  Szövets z k a ja B i b l i o g r a f i j a , 1955« 40.sz. 43-57.1.

10.000 KÖNYV £GY KIÁLLÍTÁSON

Most végzik az utolsó simításokat a Szovjetunió Állami Lenin 
Könyvtárának egyik uj épülettömbjén. Csakhamar tágra nyílik az épü
le t díszes bejárata és a széles márvány lépcsőkön besétálnak a láto
gatók azokba a nagy termekbe, ahol rövidesen megnyílik az Öesz-azövet- 
ségi Könyvkamara hata.mas k iá llítása.

h Országunkban több miívt 260 központi ée helyi kiadó foglalkozik 
könyvkiadással! most 160 kiadó kÖnyvtermésétfiLvlO kötet könyvet - mu
tatunk be- mondta a "LiteraturnaJa Gazéta" tudósítójának K. Burov,a 
k iá llítá s  igazgatója. Ez lesz az eddig rendezett könyvkiálliifeások kö
zül a leguagyobb. Â szépirodalmi müvek mellett megismerteti a látogató
kat a műszaki kiadványokkal ia.

Elaőizben mutatják be a könyvillusztrátorok munkáját - erre a 
célra több mint 2 1/2. ezer graílfcei alkotást választottak ki - továbbá 
a művészi fényképezés mestereinek, a plakátrajzolóknek ée azoknak a 
munkáját, akik a szemléltető eszközök én в. művészeti reprodukciók elő
állításával foglalkoznak A k iá llítás  egyben sajátságos vizsgája lesz 
a könyvek külső k iállításával foglalkozó nyomdászat! dolgozóknak.

»  Literaturnaja Gazeta, 1936.évi 33.az. ldap .


