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A SZOVJET KÖNYVTÁRTUDOMÁNY LEGFONTOSABB FELADATA

A könyvtári munka megjavítása, vagyis az a feladat, amit az 
SzKP XX. Kongresszusának a Szovjetunió 1956-1960.évi hatodik ötéves 
tervéhez adott irányelvei tűznek elénk, megköveteli, hogy a legrö
videbb időn belUl oldjuk meg a szovjet könyvtártudomány egyik leg
fontosabb elméleti és gyakorlati kérdését, teremtsük meg a szovjet 
könyvtári osztályozást.

A könyvtárak, bib liográfiai intézmények, könyvkiadók évek óta 
várják az uj, egységes szovjet könyvtári osztályozási rendszert.
A rendszer azonban mindeddig nem készült e l ,  sót alapelveit sem 
hagyták jóvá.

Miért húzódik ilyen sokáig ez a munka? Milyen stádiumban van 
Jelenleg? Mit kellene tenni a befejezés meggyorsítása érdekében? 
Szék a kérdések Izgatják a könyvtári közvéleményt.

Mindenekelőtt arra kell emlékeznünk, hogy az utóbbi évtized 
alatt a szovjet könyvtári osztályozás megteremtésének munkaterve. 
Jelentős mértékben kibővült. 1945-ben még azt határozták e l ,  hogy 
rendszert állítanak fe l  az Állami Lenin Könyvtár szolgálati szak
katalógusa számára. Csak később lépett előtérbe egy olyan könyvtá
r i  osztályozási rendszer megteremtésének feladata, amely a legkü
lönbözőbb állományú és jellegüia nagy tudományos könyvtárakat és 
a kis közművelődési könyvtárakat fe lö le lő  kör igényeinek is meg
fe le l .  Ez a feladat olyan különös követelményeket támaszt mind tar-
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talmi, mind alaki szempontból az osztályozás metalkotásának megszer
vezésével szemben, amelyek 1945-beü még ismeretlenek voltak.

A közmüvelődési könyvtárak számára készülő egységes osztályozá
si táblázatok kidolgozása nemcsak uj módszertani kérdéseket vetett 
f e l ,  de megkövetelte, bogy a táblázatok megvitatásába, gyakorlati 
kipróbálásába és finomításába a közművelődési könyvtárakat is be 
kellett vonni» A számos igény, hozzászólás, kérés, amivel a szakkönyv
tárak jelentkeztek,' arra kötelezték az összeállítókét, hogy e lehető
ségek határain belül vegyék ezt is f i g y e l embe . Az  utóbbi években a 
népi demokratikus országok könyvtárai egyre gyakrabban fordulnak hoz
zánk azzal a javaslattal, hogy az uj osztályozás kidolgozásakor le 
gyünk figyelemmel annak felhasználási lehetőségére az egész szocialis
ta táboron belül»

Az egységes osztályozásnak különböző könyvtárak igényeit kell ki
elégítenie. Miután az osztályozás alapelveit nyilvánosan megvitattuk 
és azokat a könyvtári közvélemény jóváh. :,rta,az OSzSzSzK Művelődésügyi 
Minisztériumának utasítására az összeállítók munkához láttak. A felada
tot Idejekorán vetették f e l ,  megoldására éppen most van szükség, amikor 
a rendszer már elkészült, de azt a gyakorlati kísérletek még nem hagy
ták jóvá ée nem terjesztették el. Tömeges mértékben még nincsen hasz
nálatban, a Így a szükséges változtatások végrehajthatók.

Mindezideig nincsen olyan irányitó és módszertani központ, amely 
különböző hatóságok könyvtárainak osztályozó tevékenységét egybehan
golná. Ezért, noha osztályozással minden nagykönyvtár, minden bibliog
rá fia i intézet foglalkozik, de erőfeszítéseik nincsenek összehangolva, 
az erők szétforgácsolódnak. Még a Szovjetunió Népmüvelésügyi Minisz
tériumában a Kulturális Intézmények Főigazgatóságán belül működő tudo
mányos módszertani tanácsnak sincsen olyan osztályozási csoportja, 
amely az Állami Lenin Könyvtár, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
könyvtárhálózatának, a Moszkvai Állami Egyetem Könyvtárának, a Szov
jetunió Felsőoktatási Minisztériuma Állami Tudományos Könyvtárának, 
a Központi Politechnikai Könyvtár és más könyvtár osztályozóit ösz- 
szefogná. Ezt a fontos, sajátos és nagytérJedelmü munkát az állomány
áé katalógusoeoport irányítja, amely, természetesen, nem fordíthat 
rá kellő figyelmet.

^Közöljük azoknak a könyvtáraknak a nem is egészen te ljes jegyzékét, 
amelyek 1955 folyamán hozzászóltak az egységes osztályozási terve
zethez, vagy annak egyes főosztályaihoz; a Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának Géptani Intézete, a Szovjetunió Felsőoktatási Minisz
tériumának Állami Tudományos Könyvtára, a Szovjetunió Faipari Mi
nisztériumának Központi Műszaki Szakkönyvtára, a Graz Tudományos 
Akadémia nSz. N. Dzsanasia" Állami Múzeuma, a Központi Mezőgazda
sági Tudományos Könyvtár /leniográdi fiók/, a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiájának Könyvtára, a nSz. M. Kirov" Katonaorvosi Akadé
mia, a Moszkvai építészeti Intézet, a Szovjetunió Tudományos Aka
démiájának Anyagi Művelődéstörténeti Intézete, az Ukrán SzSzK 
Egészségügyi Mi ni sz.t éri urnának Állami Orvostudományi Könyvtára, a 
Leningrádi Állami Filharmónia Zenei Könyvtára stb.
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A széleskörű nyilvánosság bevonása az aj könyvtári osztályozás 
kidolgozásába« az egyes vitás kérdések nyilvános megtárgyalása«, a 
táblázattervezet nyilvánosságrahozatala* stb. annakidején fontos sze
repet játszott« a továbbiakban is szükség van rá« jelenleg azonban 
már egyedül nem elég« A négy változatban /nagy tudományos könyvtárak, 
terü leti, járási és falusi könyvtárak/ kidolgozott osztályozási rend
szer a befejezés és a változatok egyeztetésének stádiumában van» Nem
csak arra van szükség, hogy széles körben megvitassuk, hanem arra is ,  
hogy gyakorlatban kipróbáljuk a különböző tipusu könyvtárak eleven á l
lományán, katalógusain. Ehhez a könyvtárak sokkal szorosabb, kooperá
ción és munkamegosztáson alapulftpsgyüttmüködésére van szükség.

Szükség van arra, hogy a Szovjetunió Művelődésügyi Minisztériuma 
összeállítsa ás kiadja az osztályozási munkák távlati tervét, amely a 
könyvtárak erőfeszítéseit ez egységes osztályozás változatainak meg
vitatására és gyakorlati kipróbálására hangolja össze. Ütemezni kell 
a munkát és gondoskodni kell annak elvég-'ésérői, amire éppen szükség 
van.

•
Minthogy egy ilyen állami fontosságú kollektív tudományos, munka 

végzésének fe lté te le i  nem voltak meg, szomorúan kell azt a tényt meg
állapítanunk, hogy az egységes osztályozás rendszer, amelynek nemcsak 
alapjai voltak már készen 1933-ban, hanem számos részlete is, még min
dig nem készült e l. A főosztályok és az alapelvek tervezete, amelyeket 
1953 augusztusában az OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztérium Kollégiuma 
jóváhagyott, 195З decembere óta a Szovjetunió Müvelődésüsyi Minin-**!*--« um» 
előtt fekszik felülvizsgálat végett, de mindmáig jóváhagyást nem nyert 
éppúgy mint a 'járási és falusi könyvtárak táblázatai sem.

A területi könyvtárak táblázatainak Összeállítása 1934 nyarán 
elkészült, szerkesztése félben maradt.A járási könyvtarak táblázatai 
1955« májusában készültek e l,  szerkesztésük azonban nem fejeződött be.
A falusi táblázattervezet kidolgozása szintúgy félben maradt.

Ennek következtében, minthogy ki kellett adni a járási könyvtá
rak mintakatalógusát, nyilvánvalóan hosszú évekre halasztódik az uj 
osztályozás bevezetése a közművelődési könyvtáraknál ée hosszú ideig 
érvényben marad a táblázatok sokfélesége az állami könyvtárhálózaton 
belül.

Fokozódik a zavar a nagy tudományos könyvtárakban ie , ahol szé
les körben használják az Állami Lenin Könyvtár még jóvá nem hagyott 
táblázatait, az összeállítók hozzájárulása hSZtül módosításokat vé
geznek rajta s Így komoly akadályt gördítenek a központi osztályozás 
jövendő bevezetése « lé .

Biztosítani kell az osztályozással kapcsolatos munka szervezeti 
ée anyagi fe lté te le it  azért, hogy a legrövidebb idő alatt be lehessen
vezetni az uj osztályozási táblázatokat a Szovjetunió könyvtáraiba, 
így emelkediK a szovjet könyvtarak katalógusainak tudományos és po
l i t ik a i  színvonala, szerkesztésük viozont ugyanakkor olcsóbbá válik.

A könyvtári osztályozás kidolgozásában mutatkozó lemaradás oka
i t  kutatva rá kell mutatni arra az állapotra, amiben a tudományok 
osztályozásának kérdése jelenleg van. Hogy ez milyen nehéz kérdés, 
arra B. M. Kedrov mutat rá nA tudományok osztályozása" clmü cikkében, 
ahol "kivezető utat keres" a kérdés megoldásához. B. M. Kedrov ezt
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Ír ja : "ezt a kérdést mindezidáig kevéssé dolgozták k i, в az Így je 
lentős mértékben vitatható mind az általános elvek, mind pádig k ivá lt
képp a konkrét osztályozási formák és az «gyes tudományok helyének te
kintetében"^/. A cikkben javasolt osztályozást a szerző maga is úgy 
tek in ti, mint "törekvést, amely mindenekelőtt à fe lem lített elvek lé 
nyegét v ilá g ít ja  meg..., de semmiképp sem adja a kérdés végleges meg
oldásét".2/ Hangsúlyozza, hogy ez a fenntartás az egyvonalas /egydi- 
menziós/osztályozás kísérletére vonatkozik.

Így tehát a tudományok marxista-leninista osztályozása, ami- a 
többi alkalmazott osztályozás alapja, kevéssé kidolgozott állapotban 
van. Innen ered az osztályozás főosztályainak és osztályok egymásután
ja kérdésében fe lvetett megoldások vitás i l l .  fe lté te les  volta. Ezért 
bizonytalan a szovjet könyvtári osztályozás alapelveinek és főosztá
lyainak felülvizsgálatára és jóváhagyására rendelt bizottság.

Helytelen volna azt hinni, hogy a kö yvtárosoknak nincs anyaguk 
az osztályozás tudományos-filozófiai alapjainak kidolgozásához. Az 
anyag igen bőséges. Éspedig: a marxizmus-leninizmus megalapítóinak 
módszertani útmutatásai a tudományok osztályozását, eredetét, törté
netét ille tően ; az egyes tudományok tárgyáról, a tudományos ismeret
rendszerben elfotfalt helyérőlm ás tudományokkal való kapcsolatáról 
szóló cikkek, viták anyaga, amelyek a társadalmi jelenségek osztályo
zásával foglalkoztak; stb. A fe lsoro lt anyag azonban nincs még kellő
képpen rendszerezves mivel a tudományok osztályozásának kérdése nem 
tartozik a Szovjetunió Tudományos Akadémiája F ilozó fia i Intézetének 
és más kutatóintézetek munkatervébe. Az osztályozó könyvtárosoknak 
maguknak kell vállaniok az anyag rendszerbefoglalésát.

Felmerül az a kérdés, nem volna-e helyesebb, ha a könyvtári 
osztályozás kidolgozásának munkájához az után fognánk hozzá, ha . 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája a tudományok osztályozását már 
kidolgozta?

Azt véljük, hogy a könyvtári osztályozás nagy és önálló kérdés, 
s bár szoros kapcsolatban á l l  a tudományok osztályozásának kérdésé
ve l, még sem azonos azzal, A tudományos intézetek segíthetnek és kell 
is hogy segítsenek a könyvtárosoknak e kérdések kidolgozásánál, de a 
tudományok osztályozásának e lvo lt a könyvtári osztályozás elveivé vá l
toztatni a könyvtári sajátosságok figyelembevétele nélkül nem lehet.
A könyvtári osztályozás kidolgozása persze tucatjával vet fe l  érdekes 
f i lo z ó fia i kérdéseket. Elég ha csak az alábbiakra mutatunk rá: a tár
sadalmi tudományok és jelenségek osztályozásának e lve i, a tudományok 
soros /lineáris/ felosztása, a politikai ideológia és a politika i in
tézmények helye a társadalmi Ismeretek rendszereben, a történelmi ma
terializmus és a tudományos kommunizmus elméletének elhatárolása, az 
általános eseménytörténet és a társadalmi élet egyes ágai /gazdaság«, 
politika, kultúra/ történetének kölcsönhatásai, stb.
1 / ■ I ■ —
' Kedrov, В. M.; о klászszifikacii nauk-Voproszü F ilo s zo fii,

1955« 2,sz. 49.láp. Magyarul: - F ilo zó fia i Értesítő. 195$* l.az« 
5t21.lap.

2 /' I.h . 67«lap. Magyarul: i .  h.
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1955°ben a "Kommuniszt" és a "Voproszü F iloszofll?  felvetették 
a "társadalomtudományok osztályozása elmélyítésének" kérdését. Meg
van tehát a remény arra, hogy a tudományos kutató intézetek terviikbe 
veszik akár csak néhány olyan kérdés feldolgozását, ami a könyvtári 
közvéleményt foglalkoztatja. A kérdést azonban élére kell á llítan i»
A tudományok osztályozása nincsen meg, azt a könyvtárak kívánságára 
rövid idő alatt nem is lehet kidolgozni, f e l  kell használnunk azt a 
hatalmas anyagot, ami a szovjet könyvtárosok rendelkezésére á l l ,  a 
tudományos kutató intézetek segítségére támaszkodva bátran meg kell 
oldani a szovjet könyvár! osztályozás kidolgozásának, jóváhagyatásé 
nak és bevezetésének feladatát»

Azok a tudományos munkatársak, akik a könyvtári osztályozás ter 
vezetét kidolgozták, megoldották i z  ismeretek rendszerezésének nehéz 
és vitás kérdéseit azokob a határokon belül, amelyek a könyvek osz° 
tályozásához szükségesek. Most arra van iikség, hogy vagy jóváhagy
ják azokat, vagy átdolgozásukhoz uta\ mutassanak.

* A szovjet könyvtári osztályozási rendszer kidolgozásakor az 
összeállítók figyelmüket főként a rendszer tudományos, fi lo z ó fia i és 
politikai oldalára összpontosították, valamint a külföldi rendszerek 
ideológiai nézőpontból való bírálatára. Ez a munka azonban nem merí
t i  ki valamennyi feladatunkat. A könyvtári osztályozásnak nemcsak 
tudományos tartalma, hanem sajátos formája van: elosztások, jelzetek 
utalások, betűrendes tárgymutató stb. Az osztályozás összeállító i 
arra törekedtek, hogy figyelembevegyék és felhasználják a könyvtár
tan elméleti és gyakorlati eredményeit ezen a téren. Csakhogy a 
könyvtári osztályozás formája jelentősen kisebb figyelemben része
sül, mint maga a f i lo z ó fia i alapvetés. Az osztályozás sorrendjéről 
szóló vitákat rendesen nem követi a jelzetek vagy a közös elosztá
sok bírálata. Néhány nagykönyvtár a Jelzetek rendszerét technikai 
kérdésnek tek in ti, számos szakkönyvtár szakkatalógusait jelzetek 
nélkül szerkeszti. Sem a nagykönyvtárak gyakorlatában, sem pedig a 
módszertani irodalomban nem dolgozták ki kellőképpen az elosztások 
rendszerének kérdését. Ezek a körülmények nem teszik könnyűvé a je l 
zetek és a közös elosztások rendszerének alkotó kidolgozását és meg
vitatását.

Komoly hiány az, hogy gyengén tájékozódunk a külföldi osztá
lyozási elvekről. Pedig egy olyan kérdésnél, mint az osztályozás, 
ahol számos általános érvényű módszertani és technikai művelet adó
dik, a külföldi tapasztalat tanulmányozása.feltétűénül szükséges.

A könyvtári osztályozás formáját csak könyvtárosok találhat
ják meg és csiszolhatják ki. I t t  a f i lo z ó f ia i Intézet nem segíthet. 
Hogy munkánk e fontos és sajátos része megfelelhessen a szovjet 
könyvtárak igényeinek, fe l  kmll hagynunk az osztályozás lebecsülé
sével és széles körben kell megvitatnunk az osztályozási javaslat
ban alkalmazott könyvtártechnikai eljárásokat.

Mindek könyvtáros, aki osztályoz, tudja, hogy ez nehéz munka.
De mérhetetlenül bonyolultabb kérdések merülnek fe l valamennyi szov
jet könyvtár számára szóló egységes osztályozási rendszer kidolgo
zói e lő tt, mert kidolgozása nemcsak a kooperációt és a munkamegosz
tást, a munka egybehangolását, a széleskörű megvitatást stb. kíván-
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Ja meg, hanem ráadásul számos tudományos ás könyvtári kérdés megoldá
sát „ Is.

Az uj osztályozásnak nemcsak a tudományos ás f i lo z ó fia i alapve
tés szempontjából kell vgsépveaek lejinle, hanem a könyvtári szerkezet 
és a jelzetrendszer szempontjából.is. Ez alapvető irányelv. Eleinte, 
amikor a tervezet összeállító i a Lenin Könyvtár általános szakkata
lógusa számára szerkesztették rendszerüket, nem vették figyelembe a 
terü le ti, jár ám. és falusi könyvtárak igényeit. Később azután, amikor 
a közművelődési könyvtárak számára rövid ített táblázatok összeállítá
sán dolgoztak , ki kellett próbálnlok az«uj tervezet hajlékonyságát, 
át ke llett vizsgálniok a főtáblázatokat, a jelzetek és a közös e l
osztások rendszerét. Az osztályozás minden egyes eleme megállta helyét 
alkalmas volt mind a nagykönyvtárak, mind a terü le ti, járási és falusi 
könyvtárak számára. Mindegyik változat egyazon lánc egy-egy szeme.

A közművelődési könyvtárak és a nagyKönyvtárak dolgozói nem egy 
alkalommal emeltek szót az egységes osztályozás bevezetése érdekében. 
Viszont a falusi könyvtárak részére készült táblázatok főosztályainak, 
osztályainak és szakágazatainak megvitatása során k iv ilá g lo tt, hogy 
ezen a téren nincsen egyetértés. Néhány elvtárs úgy t é l i ,  különböző 
osztályozási rendszereket ke ll kidolgozni a nagy tudományos könyvtá
rak és a kis közművelődési könyvtárak számára. Mások viszont azt Ja
vasolják, hogy minden könyvtártípus számára egységes f i lo z ó fia i,  tu
dományos és politikai alapvetéjaü táblázatok készüljenek, de különfé
le Jelzeteket kell alkalmazni: a közművelődési könyvtárak táblázatai
ban tizedes Jelzeteket, a nagy tudományos könyvtárak számára vegyes, 
betű és számjelből á lló  jelzeteket.

Gyakran az egységes osztályozás hivei olyan változtatások beve
zetését szorgalmazzák, amelyek bizonyos előnyt jelentenek a könyvtá
rak egyik osoportja számára, de teljepea használhatatlanok egy másik 
számára. Néhány nagykönyvtár dolgozói például a főosztályok sorában 
külön önálló helyet akarnak juttatni a geofizikának, geodéziának, 
geokémiának, talajtannak, néprajznak,' orientalisztikának, Szlavisz
tikának etb. A főosztályok ilyen mérvű felszaporitása teljesen alkal
matlan a kis közművelődési könyvtárak számára, következésképpen a l
kalmatlan az egységes osztályozási rendszer számára. A közművelődési 
könyvtárak dolgozói pedig a mintakatalógus rendszeréből vett osztá
lyozási megoldást Javasolnak, s megfeledkeznek arró l, hogy ezek a 
nagykönyvtárak számára használhatalanok s igy nem alkalmazhatók.

Teljesen nyilvánvaló, meg kell egyeznünk abban, mit értünk a 
könyvtári osztályozás egységes voltán, milyen mértékben kell ezt az 
egységességet megőriznünk, és milyen mértékben térhetünk el a ttó l.
Ez a kérdés olyan fontos, hogy érdemes kissé megállapodnunk és rész
letesebben megvizsgálnunk. Az a kétely, hogy lehetséges-e egységes 
osztályozás, első pillanatban teljesen Indokoltnak látszik. Tagad
hatatlan, hogy egy nagy tudományos könyvtár szakkatalógusa nagy
mértékben különbözik egy fa lu s i, járási-sőt még egy terü leti könyv
tár szakkatalógusától is . Kell-e hát egységes osztályozást teremte
ni olyan könyvtárak számára, amelyek az állomány száma és minősége, 
az olvasók összetétele és az olvasói érdeklődés tekintetében olyan 
különbözőek?
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Mielőtt válaszolnánk erre a bonyolult kérdésre, világítsunk meg 
egy egyszerűbbet: célszerűbe egyazon könyvtár katalógusában különbö
ző osztályozási rendszert alkalmazni? Vitathatatlan, hogy nem. Minden 
könyvtár eszménye a valamennyi állomábyrészleg és katalógus számára 
azonos osztályozási rendszer. A rendszer legyen elég hajlékony ahhoz, 
hogy necsak az általános szakkatalógus számára lehessen igen részle
tező táblázatot összeállítani, heuern rövid ített táblázatot a különgyüj- 
temények, szakosított olvasótermek, a kölcsönzés stb. számára. Ehhez 
mind a könyvtárosok mind az olvasók számára egységes jelzet-rendszerre 
van szükség. Következésképp a legnagyobb könyvtárak osztályozási rend
szerének alkalmasnak kell lennie a legkülönfélébb méretű gyűjtemények 
és katalógusok számára: a sokmillióstól a néhány ezresig. A rendszer
ben nemcsak a további részletezés lehetőségének kell meglennie, hanem 
a rövidítés lehetőségének is /anélkül, hogy az egységes jelzet-rend
szer csorbát szenvedne/ a kézikönyvtár számára is , ami nem haladja meg 
egy falusi könyvtár állományát.

Az állomány nagyságánál sokkal nagyobb hatással van az osztályo
zásra annak összetétele. A közművelődési könyvtárak állománya főként 
olyan nyomdatermékekből áll,'Helyeket szovjet szerzők vagy a forradalom
e lő tt i Oroszország vagy a külföld haladó Író i és tudósai Írtak, ami 
megkönnyíti osztályozási táblák összeállítását ilyen tipueu könyvtárak 
számára. A. nagy tudományos könyvtárak általános szakkatalógusai nem
csak időszerű, hanem elévü lt, nemcsak haladó, hanem reakciós irodalmat 
is tükröznek. De az uj osztályozási rendszer főosztályait és fe lép íté 
sét nem ez az elévült és reakciós Irodalom á llap ítja  mes, A szovjet 
könyvtári osztályozás a marxista-leninista ideológiára, a haladó tudo
mányra támaszkodik és azt az ismeretrendszert tükrözi, amely a Szovjet
unióban alakult ki. S minthogy az állomány legértékesebb részét tartja 
szem e lő tt , osztályozásának alapelve olyan egységes rendszer lehet és 
k e ll hogy legyen,amely egyaránt alkalmas mind a tudományos, mind a fa
lusi könyvtár számára. Az egységes rendszer főosztályai és osztályai 
olyanok legyenek, hogy az elavult tárgyak és kérdések a rendszer és 
a jelzetek sérelme nélkül "leoperálhatók" legyenek. Erre szükség van 
mind a közművelődési könyvtári táblázatok összeállításánál, mind pe
dig a nagykönyvtárak segédkönyvtára, általános és szakolvaaótermel ré
szére- készített rövid ített táblázatok szerkesztésénél, mert ott olyan 
irodaiam található, amelynek tudományos és történeti értéke van, de az 
elavult irodalom nem tükröződik.

Minden nagykönyvtárnak olyan osztályozási rendszerre van szüksé
ge, amely minőségileg különféle állományrészek tükrözésére alkalmas.
Így hát kijelenthetjük, hogy, noha a nagykönyvtárak és a kis közműve
lődési könyvtárak között mind az állomány száma, mind összetétele 
szempontjából lényeges különbség á l l  fenn, mégis lehetséges és szüksé
ges az egységes osztályozás megteremtése.

A nagykönyvtárat és a kis közművelődési könyvtárat hasonlítottuk 
összv't pedig ezenkívül vannak még járási, városi, terü leti és köztár
sasági könyvtárek is . Ezt az egész hálózatot egységes módszertan* és 
szervezési vezetés fogja össze, ezért az egységes osztályozási rend
szer ’felvezetése olyan szükségszerű fe lté te l,  amely e könyvtárak kata
lógusának és állományának eredményes irányátáaát, a könyvek és folyó
iratcikkek központi osztályozásának megvalósítását lehetővé teszi.
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Az uj osztályozásnak az ágazati szakkönyvtáradban való alkalmazá
sáról a sajtóban még nem esett szó. Néhány könyvtáros, utalva a tizedes 
osztályozás tapasztalataira úgy v é li ,  hogy ez feltétlenü l, lehetséges. 
Viszont az is közismert, hogy e kérdésben a legkülönfélébb szempontok 
és a legkülönfélébb gyakorlat érvényesül.

Sok szakkönyvtár maga dolgoz ki saját osztályozási rendszert, az 
egységes osztályozási tervezetet csak mint segédeszközt tek inti. Ez 
az ut járható olyan szakkönyvtárak számára, amelyek jó módszertani 
munkatársakkal rendelkeznek, de alapjában véve helytelen, mert csak 
fokozza a már meglévő zavart. Sokkal helyesebb a másik ut: az egységes 
osztályozás alkalmazása. Lehetőséget nyit az általános és a szakkönyv
tárak együttes kollektiv munkájához az általános alapelvek és módszer
tani eljárások kidolgozása terén, s igy az egységes osztályozási rend
szer hajlékonyságát fokozza és lehetővé teszi alkalmazását különböző 
profilú könyvtárakban.

Ilyen együttműködésre már van példa. j. Lenin Könyvtár a Központi 
Politechnikai Könyvtárral együtt dolgozta ki a "Technika" szakot.
1955 folyamán az Állami Lenin Könyvtár és á Szovjetunió Tudományos 
Akadémiájának szakkönyvtári hálózata kísérletet tett az ágazati táb
lák megvitatására, gyakorlati kipróbálására és finomítására.

A Szovjetunióban kidolgozásra kerülő könyvtári osztályozás nagy 
érdeklődést vált ki a külföldi, különösen a népi demokratikus orszá
gok könyvtárosainál. Az utóbbi években Kínából, Bulgáriából, Cseh
szlovákiából, a Német Demokratikus Köztársaságból és más országokból 
számos levél érkezett« amelyben az uj szovjet osztályozási rendszer 
megküldését kérik. A szocialista tábor országaiban nemcsak az érvény
ben levő szovjet osztályozási táblázatokat fordítják le ,  hanem a meg
vitatásra szánt tervezetet is .

Így például a prágai Szláv Könyvtár kiadta az uj szovjet osztá
lyozás főosztályait. 19̂ 5 óta az Uj Szovjet Könyvek cimü csehszlovák 
b ib liográfia i közlönyben próbaképpen ezeket az osztályokat használják. 
Vitát folytattak az uj osztályozás e lve irő l. Határozatot hoztak árról, 
hogy a csehszlovák könyvtárak számára ennek alapján ideiglenes osztá
lyozási táblázatot állítanak össze és mintakatalógust adnak ki a falu
si könyvtárak számára. Kísérletképpen az uj rendszert két járási és 
két területi könyvtárban be is vezették. A csehszlovák könyvtárosok 
a rendszer egységének sérelme nélkül részletezték a jelzeteket saját 
nemzeti tárgyköreik számára a történelem, közgazdaság, politika, jog, 
stb. területén Azt javasolják,, vegyünk tekintetbe az uj osztály ozás
ban számos olyan megoldást ami annak használatát más országok számá
ra Is megkönnyíti. Ezek a javaslatok a jelzetek és a fö ld ra jzi elosz
tások rendszerét érintik, valamint a népi demokratikus országok tör
téneti, gazdasági, po litika i, irodalmi,művészeti osztályainak kidolgo
zását I l le t ik .

A csehszlovák könyvtárosok aktiv részvétele az uj osztályozási 
rendszer megvitatásában és kipróbálásában értékes anyagot nyújt az 
egységes szovjet könyvtári osztályozási rendszer tervezetének fino
mításához és hajlékonyabbá tételéhez.

Ezzel ismét csak arra a következtetésre jutunk, hogy a szovjet 
osztályozás egységes ke ll, hogy legyen nemcsak tudományos és filo zó -
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f ia i  alapelveit.. ĥ nem könyvtári formáját tekintve is , a ez nen . ; 
lehetetlen« Az egységtől való eltéréseket, amit a közművelődési,ezak~ 
vagy nemzeti könyvtárak sajátossága okoz, most akarjuk feltárni^ ami
kor még van idő ez osztályozási változatok egységes összehangolására.

Az uj osztályozás tervezetét különféle tipusu szovjet könyvtár
ban vitatták meg. 1954-ben a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának egy 
bizottsága, amely a Társadalomtudomány? Központi Könyvtár és az akadé
miai szakKönyvtárhálózat dolgozóiból áülott, megvizsgálta az uj osztá
lyozás három főosztályát, valamint a járási táblázatok tervezetét, ami
ről határozatot i<? hozott. 19 54 végén az Állami Szaltükov-Scsedrin 
Könyvtár katalogizálási osztályénak tudományos módszertani tanácsa tár
gyalta meg a főosztályokat. .1959 folyamán a kis könyvtárak táblázatter
vezetét tárgyalták meg és próbálták ki a köztársasági, terü leti és já
rási könyvtáraknál, a Szovjetunió Művelődésügyi Minisztériumának tudo
mányos módszertani tanácsa cedig vitapontként napirendre tűzte. Hozzá
szólások és határozatok érkeztek számos nagjkönyvtártól, tudományos in
tézettő l és néhány osztályozó csoportvói.

A tervezet megvitatása a t á r h á z a t o k  r e g  .-vitásához nagymecny iségü 
anyagot adott, ezt a jelen c i k k b e n  még áttekinteni sem l e i é t ,  üppen 
ezért csak néhány olyan kérdést emelünk ki, amelynek az egosz osztályo
zási rendezer ozinpont iából van (jelentősége és amely komoly nézetelté
réseket váltul i k i .

Az első kér«'és a természeti és társadalmi tudományok sorrendjének 
kérdése a fooazvu.yjk egymásután iában. "A könyvtári osztályozás terve
zete" című cikkünkben 7̂ felsoroltuk azokat az indokokat, amelyek alap
ján a marxizwus-ieninizmus után n társadalmi tudományok következnek в 
ez után a természeti tudományok. Ezt a döntést 1952-ben számos tudomá
nyos és közművelődési könyvtár, valamint az CÍsszszövetségi Könyvkamara 
véleménye alapján fogadtuk e l és az'OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériu
mának tudományos módszertani tanácsa olyan fe lt*4 « u.-,<cicáéként hagy
ta jóvá, amely néhány nehézséget megold s amely nr- к közismert kor?.at í
előnyei vannak. Csakhogy a Lenin Könyvtár és máé , • * lg őzéi
között nem volt egyetértés ebben a kérdésben. M i n t h o g y  a főosztályok 
sorrendje sincs még jóváhagyva, felülvizsgálatának semmi akadálya nin
csen.

A könyvtári osztályozás főcsoportjaival kapcsolatban igen érdekes 
В. M. Kedrov már említett "A tudományok osztályozása" című cikke. A. 
szerző rámutat arra milyen végtelenül bonyolult feladat egy rendszer
ben ábrázolni, visszatükrözni a tudományok között fennálló valamennyi 
összefüggést és kiemeli, hogy a tudományok sokágú, valójában sehol meg 
nem szakadó sorát, ha áttérünk a lineáris osztályozásra, tulajdonképpen 
bármely tetszés szerinti helyen megszakíthatjuk. В. M. Kedrov véleménye 
szerint a legkevésbé mesterkélt ez a szétválasztás a f i lo z ó fia i és tár
sadalmi tudományok összekapcsol ódéí.nnak pontján volna. Az olkclmazpvt 
osztályozásban B. 11. Kedrov véleménye szerint megengedhető a lineáris 
felép ítés a f i lo z ó fia i tudományokról a társnő? Imi tudományokra való 
átmenet formájában, 1

1 , Teezleûko, 0. P .: A könyvtári osztályozás tervezete. /Alapelvek és 
fontosabb osztályok/. « Szovetszkaja B ibliografi ja ,  36. vüp. 1954. 
5 - 4 0 . lap, magyarul: Könyvtári Tájékoztató. Külföldi Lapszemle.

1955. l.s z . 1-54«lap.
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Az Állami Szaltttkov-Scsedrln Könyvtár kollektívájának vitáján 
az előadó, Timofeev elvtárs e kérdéssel kapcsolatban k ije len tette, hogy 
"a társadalmi tudományok első helyre való á llítása nem sérti meg az 
osztályozás logikáját” és hogy "ez a felép ítés sokkal arányosabb"* "A 
természeti és a társadalmi tudományok - mondotta - mint regionális tu
dományágak Jelentkeznek és a marxlzmus-lenlnizmushoz viszonyítva egyen
értékű helyet foglalnak e l, két önálló tudománycsoportot alkotva, ame
lyek közűi az egyik a társadalom, másik a természet törvényeit kutatja* 
Mas felszólalók ellentmondtak ennek és utaltak Engels ismert megállapít 
tására a tudományok osztályozásáról és a logikai és történeti megismeré 
si folyamat egységéről.

Az összszövetségl Könyv kamara tudományos módszertani osztálya 
1955-ben ismét megerősítette 1951-ben megfogalmazott álláspontját. E 
szerint a társadalomtudományok előrehozása a lehetséges két megoldás 
közül a szerencsésebb. Azokban a hozzászólásokban, amelyeket a köztár
sasági , terü leti és járási könyvtárak kül< i.Utek be, kevés k ivéte lle l 
nincs ellenvetés a társadalomtudományok első helye ellen.

Véleményünk szerint a főosztályokról folyó vita  sokkal terméke
nyebb lenne, ha azt nemcsak f i lo z ó fia i szemszögből, hanem könyvtári 
szempontból is vizsgálnék, és azt elemeznők, hogy a fe lté te le ze tt meg
oldások közül melyik alkalmasabb a szovjet könyvtári osztályozás szem
pontjából, melyik fe je z i ki jobban eszmei és politikai irányzat osságát, 
melyik fe le l  meg jobban a könyvtárak igényeinek.

Kost, amikor már az annak idején Jóvhagyott főosztályok alapján 
kidolgozták az osztályozás egész rendszerét, összehangolt szerkezetét 
és je lz e te it ,  a főosztályok sorrendjének megváltoztatása felettéb bo
nyolult dolog. Csak abban az esetben tekinthető indokoltnak, ha a fő
osztályok sorrendjének uj tervezete f i lo z ó f ia i,  po litika i és könyvtá
r i szempontból jelentősen magasabb színvonalú lesz a jelenleginél, s 
ha annak hivatalos jóváhagyása véget vet a munka befejezését akadályo
zó végeláthatatlan sok vitának.

A másik kérdés, amely komoly nézetkülönbségekre adott okot az, 
hogy kell-e "Politika" clmü főosztály? Az Állami Szaltükov-Scsedrin 
Könyvtár és a Moszkvai Állami Egyetemi Könyvtár dolgozói ezt kategó- 
rikusan tagadják. Elhamarkodott lenne az az á llítá s , amely szerint
ezt a nézetet a tudományos könyvtárak sajátos feladatai, állománya, 
katalógusrendszere és az olvasók igénye indokolná. Elég arra rámutat
nunk, hogy az Állami Lenin Könyvtárban teljesen ellentétes nézetek 
uralkodnak; évek óta elkeseredett harc ául a ^Politika. Társadalmi 
é le t" c. főosztály hlvai és ellenzői között. 1955-ban került bele ez 
a főosztály az osztályozási rendszer minden változatába. 1955-ben az 
Állami Lenin Könyvtárban az igazgató elnökletével tartott értekezlet 
határozata szerint meg kell szüntetni a "Politika" főosztályt s anya
gát a többi főosztály között ke ll elosztani. Eltérő a b ib liográ fia i 
gyakorlat is . Az Állami Idegennyalvü Könyvtár "Külföldi könyvek ösz- 
szefoglaló katalógusában" /Szvodnüj katalog inosztrannüh knlg/ a po
lit ik a i irodalom a "Történelem", "Állam ás ^og", valamint a "F ilozó
fia  és szociológia". szakokba kerül. Az "Uj külföldi könyvek a Szov
jetunió Akadémiai Könyvtárában éa a szövetséges köztársaságok akadé
miai könyvtáraiban?* /Nova ja inosz »ranne Ja kniga v bibliotekah Aka-
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demi! Nauk SzSzSzR 1 akad?mij паи к szojuznüh reszpublik/clmü kiad» 
vány a könyvek jelentős részét a "gazdaság és politika" szakba sorol
ja. Az Összszövetségl Kgnyvkamara,amely hatalmas könyv- és fo lyó irat- 

ф osztályozási tapasztalattal rendelkezik, szükségesnek tartja , hogy 
rendszerében a Szovjetunió és a külföldi országok folyó eseményeiről 
szóló irodalom számára külön "Politika" c. rovat álljon rendelkezés
re. Jellemző., hogy egyetlen közművelődési könyvtár sem tiltakozott ez 
ellen a főosztály ellen-, jzámoe elvtárs helyesli, hogy a tervezetnek 
van "P o lit itta. Társadalmi é le t" cinül főosztálya, mások kisebb javítá
sokat eszközölnek rajta, de senki sem vonja kétségbe szükséges voltát.

Igen érdekes számunkra a csehszlovák könyvtárosok pozitív á llás- 
foglalása, akik gyakorlatban az irodalmat a "Politika. Társadalmi 
é let" je lzetével osztályozzák az "üj szovjet könyvek" és "Társadalom- 
tudományok a szovjet folyóiratokban" cimü kiadványaikban.

A "Politika. Társadalmi é le t" főosz.á lyr61 folyó vita  komoly do
log. Egyik vagy másik megoldása nagy hatással lehet az egész osztá
lyozás rendszerére; a főosztályok sorrendjére, a "Történelem"', "Á l
lam és jog", "Közgazdaság" főosztályok terjedelmére és tartalmára, 
és talán az egész osztályozási rendszer egységére.

A harmadik kérdés, amely az uj osztályozás és a központi kata
logizálás szempontjából nagy jelentőségű, a valamennyi szovjet könyv
tár számára alkalmas jelzetrendszer kérdése.

Az Állami Szaltükov-Scsedrin Könyvtár vegyes, betü-szám je lze 
teket alkalmaz: az első fokot mnemotechnikus betű je l le l ,  a második, 
harmadik stb. fokot sorszámokkal.

A Moszkvai Állami Egyetemi Könyvtár betűket és számokat alkal
maz, rendszerük tizedes, a b-tük a második és a harmadik lépcsőt je 
lentik. A közművelődési könyvtarak szintén vegyes jelzeteket használ
nak, ahol a betűknek jobbára, de nem mindenkor mnemotechnikai'jelen
tésük van /1М,. 1F, 3K, 5A, 61, 6Sz, 7Й stb./.

Az uj osztályozás tervezetében vegyes jelzetek kerülnek alkal
mazásra, felépítésük azonban fokozatosan bontható az orosz betűrend 
és az arab számok sorrendje alapján /tizedes rendszer/. Ezt a rend
szert az osztályozás minden változata megtartja, a részletesebb bon
tás éppoly könnyű, mint a rövidítés, összevonás.

így tehát a könyvtárosok nézetei a jelzetrendszer tekintetében 
jelentősen eltérnek egymástól és széleskörű megvitatásra szorulnak» 
Véleményünk szerint a jelzetrendszernek meg kell Delelnie az egységes 
osztályozás követelményeinek és ebből a szempontból az uj táblázat 
tervezetének je lze te i a legszerencsésebbek. *

Az osztályozási tervezethez beküldött hozzászólások két ellen
tétes nézetet tükröznek:

1/ vegyes jelzetek, betűkkel az első és a másodfokú bontásban;
2/ kizárólag számjelzetek, arab számokkal tizedes rendszer sze

rin t.
Az Észt, Lett és Litván SzSzKöztársaságok fe lve tik  az orosz .be

tűk használatának nehézségét olyan köztársaságok és autonom terüle-
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tek könyvtáraiban, ahol eltérő Írásmód van* Különös figyelemmel kell 
ezt a véleményt meghallgatni és megvitatni azokat aZ eljárásokat, ame
lyek enyhíthetik„ ha végleg ki nem küszöbölik is ezt a nehézséget.

+

Szék azok az általános kérdések, amelyek a tervezet v itá ja  során 
felmerültek,, jelentősek a eudszer egészére nézve, és amelyeket a 
nagykönyv tárak, szakkönyvtárak és közművelődési könyvtárak dolgozói« 
nak részvételével keli megoldanunk.

A főosztályok egységes sorrendje és az egységes jelzetek alapján 
az osztályozás különböző változatai készültek e l. Most vannak kipróbá
lás alatt számos könyvtár állományán és katalógusaiban. így tehát mó
dunkban á ll  nemcsak az alapelvek megvitatása,hanem a különböző bontá
si fokú változatok konkrét megvalósítása.

Az Állami Lenin Könyvtár az uj osztályozást első sorban a szako
s íto tt olvasótermek /biológia, orvostudomány és mezőgazdaságtan; ma
tematika, fiz ika  és műszaki tudományok, földtani és fö ld ra jz i tudomá
nyok; humaniórák/ kézikönyvtárának megszervezésénél, valamint szakka
talógusukban használta fe l .  Ezeknek az olvasótermeknek az együttes á l
lománya *a munka kezdetekor 50. 0OO kötetet tett ki, 1956-ra viszont
150.000 kötetre kell emelkednie.

Az osztályozás azoknak a táblázatoknak az alapján történik, ame
lyeket 1953-ban az egységes rendszer alapján a járási könyvtárak szá
mára dolgoztak ki. Ezeket a táblázatokat azonban kissé meg kellett vál 
toztatni és ki kellett egészíteni, figyelembevéve a tudományos olvasó
termek könyvállományának minőségi sajátosságait és várható növekedését

Á szakolvasótermek katalógusaiban a főosztályok sorrendjének min
den néven nevezendő változtatása nélkül találjuk meg az egységes rend
szert. Sőt megállapíthatjuk, hogy a társadalmi tudományok e lő l való 
elhelyezése különösen előnyösnek bizonyult, minthogy ez tette lehető
vé, hogy előtérbe hozzuk & társadalmi-politikai irodalom jó l megválo
gatott alapgyüjteményét. Szintúgy változatlan az egységes jelzetrend- 
szer. Központi osztályozást és központi katalógusszerkesztást vezet
tünk be a szakosított tudományos .olvasótermek uj szerzeményeinek f e l 
dolgozásánál.

Az uj osztályozásnak tényleges állományon és katalógusokon való 
kipróbálásának ez az első kísérlete. Megérdemelné, hogy az általános 
és a szakkönyvtárak széles körben megvitassák.

1956-ban a fő faladat a rendszer legteljesebb változatának és 
a közös alosztások rendszerének kidolgozása. 1956 folyamán ezt ez anya 
got, amelyet a Lenin Könyvtárban fognak elkalmazni, jóváhagyásra be 
kell mutatni a Könyvtár igazgatója mellett működő osztályozási tanács
nak.

A részletcsoportokkal kapcsolatos ama értékes tapasztalatok, 
amelyeket az uj szerzemények uj rendszerű óaáályozása során szereztek, 
alapjául szolgálnak a végleges kidolgozásnak. Ezenkívül rendelkezésre 
állanak az Állami Szaltttkov-Sosedrin Könyvtárnak, a Szovjetunió Tudo
mányos Akadémiája Könyvtárának, a Moszkvai Állami Egyetem. Könyvtárának
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a Központi Politechnikai Könyvtárnak és számos más nagykönyvtárnak 
hozzászólásai. Így a részletes táblázatok alkalmazását illetően  az 
Állami Lenin Könyvtár és más könyvtárak katalógusai és kartotékjai 
alapján jelentős tapasztalattal rendelkezünk. Módunk van tehát követ
keztetéseket levonni arra vonatkozólag, hogy a táblázatok rendszere 
és a jelzetek mennyiben alkalmasak különféle bontási fokú rövid ített 
táblák összeállításához.

Különösen széleskörű megvitatásra és gyakorlati kipróbálásra ke
rül a kis könyvtárak számára készített tervezet. 1955* márciusában 
ezt a tervezetet^*/ megvitatásra szétküldtük a köztársasági, te rü le t i ,  
járási és néhány fa lusi könyvtárnak a könyvtáros főiskoláknak és 
technikumoknak. A köztársasági könyvtárak igazgatóinak 1955* márciu
s i  értekezlete elhatározta, hogy e tervezetet gyakorlatilag is kipró
bálják valamennyi köztársaságban, köztársaságonként legalább egy köz
ségi könyvtárban. Harminc hozzászólás éri;.,',:ett, amelyeket szakképzett 
könyvtárosok százai á ll íto ttak  össze.* 2/ A hozzászólásokban nagyon ér
dekes és értékes anyag á l l  rendelkezésre a táblázatok végleges kidol
gozásához, de néhány fontos, általános je llegű kérdés is felmerül.

A hozzászólások nemcsak általában értékelik a táblázatot, hanem 
megtárgyalják a főosztályok sorrendjét, az osztályok szerkezetét, a 
párhuzamos fe lvé te lt és az utalást, a je Izetrendszert és a bontás 
fokát. Rámutatnak olyan szakszámokra, amelyekre kis könyvtárakban 
szükség van, de a tervezetben hiányoznak, vagy olyanokra, amelyek e l
hagyhatók lennének. Közük, melyik szak cimét kellene másképpen fogal
mazni.

Gyakorlati kipróbálás, sajnos, csak két könyvtárban fo ly t: az 
otkaznenszki községi könyvtárban /íztavropoli határterület, 10.000 
kötet/ és a ldbedlnoi községi könyvtárban /Kirgiz SzSzK, 5000 kötet/.

'Közművelődési könyvtárak osztályozási táblázatai /legfeljebb 
'10.000 kötetnyi állományig/. Tervezet, Moszkva, 1955. /Áll. Lenin 
Könyvtár./

2 /'Hozzászólásaikat beküldték az Üzbég, Észt, K irg iz, Turkmén és L it 
ván szövetségi köztársaságok, a Dagesztánl, Észak-Őszét és Mari 
autonóm köztársaságok, a novoszibirazkl, brjanszki, kosztromai, 
pszkovl, ore li, ivanovoi, jaroszla lvi, tá la i területek, a Szavatazki 
városi, a Porehóvoi /pszkovl terület/ és az Otkaznenszki /sztavrö- 
poli határterület/ községi könyvtárak.

Hozzászólás érkezett ezenkívül a leningrádi Krupszkaja Könyv
táros Főiskolától, a moszkvai, vladimirí., óbajani, buzuluki, kiro- 
v l ,  eszszentuki és velikousztjuzsszki könyvtáros technikumoktól.

1955» áprilisában a Szovjetunió Művelődésügyi Minisztériumá
ban a könyvtári osztályon működő tudományos-módszertani tanács 
ülésén*megvitatták a táblázat tervezetét, Határozat született, 
amely e lő í r ja ,  hogy az ülésen elhangzott megjegyzések figyelembe
vételével véglegesen ki ke ll dolgozni a táblázatokat.
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A falusi könyvtárak számira készült osztályozási tervezőt az 
egyáéges rendszer egyik láncszeme , értékelése ezért nemcsak részleges 
érdeklődésre tarthat számot mint kis föiyvtári táblázat, hanem álta lá
nos érdeklődésre is ,  mint az egységes rendszer rövid ített táblázata»

A beérkezett hozzászólások azt mutatják, hogy a könvtári közvé
lemény pozitiven értékeli az uj osztályozás legrövidebb változatát» 
Egyetlen negativ hozzászólás érkezett a Joskar-Ola-i Városi Könyvtár
ból /Mari ASZK/. B írálattal i l le t ik  az "SzKP” ."Ateizmus” , "Testneve
lés és sport" szakok helyét és terjedelmét« Ellenvéleményük van a 
"Marxizmus-leninizmus" és a "F ilozófiatörténet” szakok felosztásával 
kapcsolatban is.

A főosztályok sorrendjével kapcsolatban a falusi könyvtári ter
vezet megvitatása során felmerült megjegyzéseket a rendszer egészének 
követelményei szempontjából a nagykönyvtárak számára adódó következ
mények figyelembevételével kell értékelni» ‘ ?hetséges, hogy néhány már 
meghozott döntést revideálni kell'.

Igen érdekesek és értékesek az egyes részletcsoportokkal kapcsola
tos megjegyzések. Az osztályozás részletcsoportjainak megvitatásánál és 
jóváhagyásánál figyelembe fogják azokat venni. Azokat a megjegyzéseket 
és javaslatokat, amelyek a falusi könyvtárak táblázatainak sajátossága
i t  /egyes szakszámok kiválasztása, a bontás foka, stb./ a táblázatok 
végleges kidolgozásánál szintén figyelembe fogják venni.

Különös figyelemre méltók a jelzetekre vonatkozó hozzászólások»
Bár helyesnek tartják a vegyes jelzetek alkalmazását a tervezetben, a 
főosztályok jelölése a hozzászólásokban bírálatot kapott. A betűjelek 
ellen szólották a novosziblrszki, a pszkovi és a jaxosdávli Területi 
Könyvtárak, valamint néhány könyvtáros-technikum. E könyvtárak és tech
nikumok dolgozói úgy gondolják, hogy a vegyes jelzeteket nehéz megjegyez« 
ni, sőt esetleg betűrend! jelnek /Cutter-szának/ is lehet nézni.

Érkezett olyan javaslat is , amely a főosztályokat nevük első betűi
ve l kívánná megjelölni. /Leningrádi Állami Könyvtáros Főiskola, a Kir
giz Állami Nyilvános Könyvtára/.

A jelzetrendszerrel foglalkozó elvtárak túlnyomó része mindenütt 
számok használatát kívánja. Szerintünk a főosztályokat t iz  csoportra,, 
mások Szerint húsz csoportra kelli osztani és kétjegyű arab számokkal 
Jelezni /az Észt SzSzK Állami Nyilvános Könyvtára/.

Így a jelzetekre vonatkozó javaslatok nagyon sokfélék, gyakran 
nem vetnek számot azzal, hogy az uj szovjet osztályozásnak azonosnak 
kell lennie minden tlpusu könyvtárban...

Az uj szovjet könyvtári osztályozás összeállítása nagyméretű tu
dományos feladat. Gyakorlati megoldásához a munkát ösaz-szövetségi 
arányokban k e ll megtervezni, szervezeti és gazdasági tekintetben alá 
ke ll támasztani, ösaze kell egyeztetni a különböző hatóságok könyvtá
rainak erő feszítése it, végre kell hajtani a k ísérle ti kipróbálást*

-  Szovetszkaja B ib liogra f!ja. 1956. 42.vüp. 3-15.lap.
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