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A FOLYTATÓLAGOSAN MEGJELENŐ KIADVÁNY 03f frAKTÁR07.Á3A. Its
KATALOGIZÁLÁSA

/Vitacikk./

/■ tudományos intézmények és társulatok, a felsőfokú tanintéze
tet és más szervezetek időről-időre, az an^ag felgyülemlésének mér
tékében "Tudományos értekezések” , "Dolgozatok", "Közlemények" stbo 
símmel gyűjteményes formában szokták köz -\\dni tudományos munkáikat« 
Székét a kiadványokat & könyvtári gyakorlatban folytatólagosan meg
jelenő kiadványoknak szokás nevezni» A könyvtárakban eddig igen nagy 
mennyiedéiben gyűlt össze ilyen anyag в ezek jelentős értéket képvi
selnek nemcsak a tudományos dolgozók, hanem a más kategóriába tartó- ' 
zó olvasók ezámára ía.

A folytatólagosan megjelenő kiadványok katalogizálásának igen 
begy a gyakoriét! jelentősége. Ugyanekkor azonban a kérdés mégsem 
teljesen világos, ilár az a probléma is vitás, hogy ezeket a kiadvá
nyokat az időszaki sajtóhoz* avagy a könyvekhez sorolják-e«

Országunk legnagyobb könyvtárai a folytatólagosan megjelenő ki
adványokat az időszaki. kiadványokhoz sorolják* Ugyanígy oldotta meg 
?zt a kérdést "A nyomdaterméket: egységes oimleirásl szabályai a könyv 
tári katalógusok szamára" c. kiadvány la. /2.rész./ Ugyanekkor azon
ban számos tudaouányoe könyvtár más nézeten van. Ezek a könyvtárak a 
folytatólagos kiadványokat könyvként xefcellk. Erre komoly indokaik 
vannak.

* Tény az, hogy a f olytat ólégosan mogjelenő kiadványoknál, ugyan- 
ügy, mint a folyóiratoknál, huzamosabb ideig tartó megjelenési időt 
vesznek tervbe s & kiadványok különálló, tartalmakban egymáshoz nem 
kapcsolódó részekben /fűzetekben/ jelennek meg, rendszerint közös 
cím alatt. Ezek az Ismérvek azonban nem elegendőek ahhoz, hogy a foly 
tatólagos kiadványokat az Időszaki kiadványokhoz soroljuk. Itt másfé
le szempontokat is figyelembe kell venni.

Az időszaki sajtó minden fajtáját á l l a n d ó  kiadásra 
ezánják, s annak egyes kiadványai m e g h a t á r o z o t t  idő
közönként /neponta.o hetente, havonta, etb,/ Jelennek meg e g y e t 
l e n  k:;zös óim a le ti о a "Dolgozatok", "Tudományon értekezések", a 
tudományos munkák gyűjteményei és a különféle társulatok, illegve 
intézmények egyéb anyaga, még ha ezámozott fűzetek formájában jele
nik is meg, rendszertelenül lát napvilágot, attól függően, hogy 
mennyi anyagot gyűjtöttek össze, illetve rendeztek sajtó alá. Nem 
egyszer megváltozik a részkladványok /füzetek/ elme is.

A folytatólagos kiadványok egy-egy füzete gyakran valamely spe
ciális témáról szóló eikkgyUjtemén?, ennek megfelelő részeimmel.



Olykor a folytatólagos kiadvány. irozat egy-egy füzete sen nás, mint 
szorzói monográfia«.

A folytatólagos kiadványoknak rendszerint nincsenek állandó ro
vataik, pedig ezek mint tudjuk, az időszaki sajtó jellemzó ismérvei«,

Szék nyújtanak alapot ahhoz, hogy a folytatólagosan megjelenó 
kiadványokat könyveknek ée nem pedig időszaki eajtókiadványoknak te« 
kintaék,

A harkovi Jogtudományi Intézet Könyvtára a folytatólagosan megje
lenő kiadványokat a fó leltárkönyvbe vezeti be, minden egyes kiadvány
nak egyedi leltári számot ad, e azokat a könyvekkel együtt szerepelte
ti a szak- ée betűrendes katalógusban.

A folytatólagos kiadványok abban mégis különböznek a könyvektől, 
hogy -  bár meghatározatlan időközönként jelennek meg - folyamatosan 
adják ki ókét és saját sorszámozásuk van. Éppen ez a különbség készte
ti a könyvtárost arra, bogy gondolkozzék„ miféleképpen helyezze el a 
folytatólagos kiadványokat a könyvtár raktárában, a hogyan szerepeltes
se a könyvtári katalógusokban.

•

Véleményünk szerint a fcly.atólegos kiadványoknak a Tropovszkij- 
féle tizedes osztályozási táblázatok szerint történő raktározása a gya
korlatban már kiesé elavult é < módosításra szorul.

A ezóbenforgó táblázatokban van egy Idevágó szakcsoport: 06 A tu
dományos társulatok, intézetek, akadémiák dolgozatai és tevékenysége.
Be ebbe az osztályba csak azok a kiadványok kerülhetnek, amelyek több 
tudományágat ölelnek fe l, illetve azok, amelyek egyidejűleg az ismere
tek többféle ágára vonatkoznak. A tudományob intézményeknek olyan kiad
ványait , amelyek egyes tudom ínyágakra vonatkoznak, a megfelelő szakosz
tályokba kell sorolni.

Ez a raktározási mód nagyon alkalmatlan. Egy és ugyanazon intéz
mény tudományos munkái Így különbözó osztályokba kerülnek. Éppen ezért 
a könyvtáros számára nehézséget jelent a ezóbenforgó állomány összeté
telének a tanulmányozása, és ebhói folyik az is, hogy nehezebben tudja 
a könyveket az olvaaákffak ajánlani,

A felsőfokú tanintézetek за a tudományos intézmények könyvtárai
ban a folytatólagosan megjelenő kiadványokat a raktárban egy polcon 
kell összpontosítani, Ez lehetővé teezi a könyvtáros számára, hogy 
állandóan tenulmányózhassa az államán} összetételét, jól áttekinthes
se egy- ée ugyanazon intézmény tudományos munkált a kielégíthesse az 
olvasók igényeit anélkül, hogy a katalógushoz kellene fordulnia,

A könyveknek ez a csoportosítása azért is kényelmes, ;:^rt a ta
nárok, aspiránsok ée az egyetemi hallgatók figyelemmel tudják kísér
ni -  saját intézetük kiadványain kívül -  más főiskolák ée tudományon 
Intézmények "Munkált” ée "ÍUdomáryoe értekezéseit",

A bányászati, állattenyésztési, állatorvosi és jogi főiskolák, 
valamint Harkov váróé egyéb felsőfokú tanintézeteinek könyvtárai a foly* 
tatólagoa kiadványokat önálló csoportba osztották, szakítva a tudomány
ágaknak megfelelő szétosztással.

Be még a Об-os osztályon belül le külön-külön "rendszert" alkal
maznak az egyes könyvtárak a ezóbenforgó kiadványok raktározáséhoz.
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Egyвe könyvtárak a testületi a z  . z ô  nevének betűrendjében állítják  
fe l őket, más könyvtárak viszont a 06-oe jelzethez a megfelelő szak
csoport-jelzetét Csatolva, a szakcsoportok szerint csoportosítják а 
folytatólagosan megjelenő kiadványokat* Ha azonban nagyobb mennyiségű 
kiadvány gyűlik össze, az említett raktározási mód csak megnehezíti a 
könyvek zökkenőmentes kölcsönzését*

Véleményünk szerint a folytatólagosan megjelenő kiadványuk, vala
mint a tudományos intézmények és intézetek által közreadott tudományos 
anyag raktározására a következő mód ajánlható:

06 A z  akadémiák, intézetek, tudományos társaságok és egyéb 
tudományos kutató intézmények munkái éa tevékenysége.

065 A felsőfokú tanintézetek munkál és tevékenysége*,

Ezekben az osztályokban foglalnak helyet a folytatólagos kiadvá
nyok összes fajtái éa a tudományos intéz., ':iyek, valamint a felsőfokú 
tanintézetek tevékenységéről szóló anyag is* Mindez függetlenül attól, 
bogy a kiadványok több tudományágra terjednek-e ki, avagy csak egyse 
tudományágakat ölelnek fel*

A "Dolgozatoknak" és a felsőfokú tanintézetek tevékenységéről 
szóló anyagnak önálló.alosztályba való sorolása nagymértékben meg- \ 
könnyíti a könyvtáros számára a nyomdatermékfajták állományának tanul
mányozását* Amennyiben a könyvtárnak a forradalomelőtti Oroszország, a 
népi demokratikus országok, vagy más külföldi országok tudományos in
tézeteiből származó baconló anyaga lenne állományában, ezt az anyagot 
önálló osztályokba kell csoportosítani éa a* osztályok Jelzését az ál
talánosan elfogadott betüjelzetekkel kell kiegészíteni*

Ebben az esetben a 06 osztály a következőképpen fog festeni*
Обо A Szovjetunió akadémiáinak, intézeteinek, tudományoa

társaságainak és egyéb tudományoa kutató intézményeinek 
munkál és tevékenysége*

06R Oroszország akadémiáinak, intézeteinek, tudományos tár
saságainak és egyéb tudományoa intézményeinek munkál éa 
tevékenysége*

06ND A népi demokratikus országok akadémiáinak, intézeteinek, ' 
tudományos társaságainak és egyéb tudományos intézményei
nek munkál és tevékenysége*

06B Az egyéb külföldi országok tudományos intézményeinek éa 
tudományoa társaságainak munkái és tevékenysége*

Hasonló bontást végezhetünk a 065-ös alosztályban ie, amennyi
ben a könyvtár állományában van Ilyen természetű irodalom*

Az egyes osztályokban a sajtótermékeket a testületi szerzők ne
vének betűrendje ezerint helyezik- el* A testületi szerzőn belül a 
könyveket először sorozatonként /ha egyáltalán van többféle sorozat/, ' 
ezután pedig füzetenként osztják be, időrendben.

A könyvtárunkban elfogadott raktározási mód, természetesen, nem 
mentes n hiányosságoktól* A fő hiányosság abban rejlik , hogy e polco
kon lévő osztályokban nem lesz teljes mértékben képviselve a könyvtár



nak az az állománya« mely a vonatkozó tudományágat fe lö le li. Ezt a 
hiányosságot azonban úgy igyekezünk kiküszöbölni« hogy a folytatóla
gos kiadványok hiánytalanul szf .’epeinek az olvasói katalógusokban.

Hátra van még annak tisztázása, hogyan kell helyesen és az olva
só szempontjából megfelelő módon szerepeltetni a betűrendes és a szak
katalógusban a "Dolgozatok"-at és a tudományos Intézmények, valamint 
Intézetek tevékenységéről szóló anyagot.

Uint tudjuk, a b e t ű r e n d e s  k a t a l ó g u s b a n  
a katalóguscédulákat a aratók nevének betűrendjében^llletve a szerző 
nélküli műveknél a cim betűrendjében helyezik el.

A folytatólagos kiadványokat, a tudományos Intézmények és inté
zetek munkásságáról szóló anyagot rendszerint testületi szerzők alatt 
veszik fel. Ebből folyósa a betűrendes katalógusban a folytatólagos 
kiadványokról készült katalóguscédulák a testületi szerzők betűrendje 
szerint kerülnek beosztásra. Ilymódoa a "Dolgozatok", "Tudományos ér
tekezések", "A tudományos munkák gyűjteményei", az egy és ugyanazon 
testület tudományos konferenciájának anyaga egy helyre kerül. így pél
dául az "Ukrán SZSZK Tudományos Akadémiája" elnevezésű osztólap £ögé 
a azóbanforgó akadémia tudományos Mókáit és a tevékenységéről szóló 
anyagot helyezzük, iáig a "Moszkvai Uolotov Energetikai Intézet" osztó
lap mögé a szóbanforgó intézet munkáit és tevékenységére vonatkozó ada
tokat soroljuk.

Egy-egy testületen belül a katalóguscédulákat a elmek bevüreadjs 
szerint osztják be. P l.:

Szbornlki Daucsnüh rabot. /Tudományos munkák gyűjteményei*/
Trudü. /Dolgozatok,/
Ucsénüe zapiszki. /Tudományos értekezések./
A sorozatokban megjelenő folytatólagos kiadványok a közös néven 

belül a sorozatok elmének betűrendjében, a sorozat оков belül pedig a 
füzetek száma szerint kerülnek beosztásra. A betűrendes katalógusnak 
ez a felépítése jól megfelel az olvasónak.

Számos tudományos könyvtár azonban a folytatólagosan megjelenő 
kiadványokat a "Dolgozatok", "Tudományos értekezések", stb. csopor
tokban szerepelteti. Nem veszi tehát figyelembe, hogy ezeknek a kiad
ványoknak a szerzője maga az intézmény, s igy a kiadványokat testüle
ti fzerző alatt kellene felvenni.

Ebből azonban az következik, hogy egy és ugyanazon testületi 
szerző tudományos munkái különböző helyeken vannak. így például a 
Moszkvai Állami M. 7. Lomonoszov Egyetem "Dolgozatai" és "Tudományos 
dolgozatai" más-más helyen szerepelnek.

A könyvtár azzal magyarázza az ilyen fajtájú csoportosítást, 
hogy a tudományos dolgozatoknak testületi szerző alatt való felvéte
le megnehezíti az olvasó számára s munkáknak a katalógusba! Való meg
találását. Az olv&éó igy arra kényszerül, hogy a könyvtáróéhoz for» 
dúljon Útmutatás végett. Ehhez csak annyit, hogy egyébként is sok 
olyan olvasó van, akik a Katalógus igénybevétele mellett is igénybe 
veszik a könyvtáros segítségét. '

A gyakorlat tanúsága szerint az az olvasó, aki a folytatólagos
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kiadványok iránt érdeklődik, tulayamórészt nem valamely ismeretlen tes
tület "Dolgozatait" vagy "Tudom ayoe értekezéseit1 keresi, hanem egy 
meghatározott testület munkái iránt érdeklődik» Az olvasó nem is tudja 
mindig pontosan, hogy "Dolgozatok" avagy "Tudományos értekezések" kl« 
fejszéssk szerepelnek a kiadvány elmében« A felsőbb tanintézeti könyv
tárakban és a tudományos intézmények könyvtáraiban a szakterületen já
ratos olvasó gyakran jobban ismeri á szerzőket mint a könyvtárosn és 
rendszerint egy meghatározott testület müvei iránt érdeklődik»

A folytatólagosan megjelenő kiadványoknak a betűrendes katalógus
ba Való beosztásánál azt ie feltétlenül figyelembe kell vonni, hogy 
egyes tudományos intézményeket, társaságokat, intézeteket az olvasó 
kém az intézmény teljes, hivatalos neve alapján lamer, hanem annak rö
vidített neve után. /KATI, VNITOE, stbv/. Éppen ezért a testületi szer
ző általánosan elfogadott névröviditéséről utalni kell n teljes névre»

Ha folytatólagosan megjelenő kiadványt veszünk fe l a betűrendes 
katalógusba, feltétlenül alkalmaznunk ke‘ l elemző címleírást» Ez a 
módszer lehetővé teszi, hogy jelentősen kioővitsük egyik vagy másik - 
szerző müveinek felsorolásátя

A s z a k k a t a l ó g u s b a n  a folytatólagosan megjele
nő kiadványokról a főlapokat a 06~os osztályban kell összpontosítani 
és Ugyanúgy kell felállítan i, mint a müveket a könyvraktárban, annak 
a rendszernek megfelelően, amelyet cikkünk elején ismertettünk.

Természetesen szükség van arra, hogy a szakkatalógus teljes mér
tékben tükrözze az egyes tudományágak irodalmát« Ezért másodlagosan 
о szakkatalógus megfelelő osztályaiba is be kell osztani azokat a 
"Dolgozatokat" és a tudományos intézmények és felsőbb tanintézetek 
tevékenységéről azéió olyan anyagot, mely az illető tudományághoz tar
tozik« Azokról a tudományos gyűjteményekről, amelyek több tudományág
ra vonatkoznak egyidejűleg, elemző címleírásokat kell készítenünk,

A folytatólagosan megjelenő kiadványok raktározásánál és címle
írásánál a könyvtári dolgozók bizonyos nehézségekbe ütköznek« A "Tu
dományos értekezéseket", "Dolgozatokat", stb, közreadó kiadók vajmi 
kevés gondot fordítanak 9 kiadványok helyes külső kiállítására, nem 
következetesek a kötéstáblán, a boritófedélen és a címlapon szereplő 
megjelenési adatok elhelyezésében. A Szovjetunió Művelődésügyi Minisz
tériumának Kiadói Főigazgatósága 1954 január 1-vel rendeletét léptetett 
életbe a könyvek külső kiállításának műszaki előírásairól "A kiadványo
kon szereplő megjelenési adatok” címmel. /rUPP. I 00- 5?/* Sók kiadó azon
ban nem hajtja végre a technikai előírásokat. Ez a tény csak bonyolul
tabbá teszi a folytatólagosan megjelenő kiadványok bibliográfiai fe l-  
dolgozását •

я  •  a ü  о «

A könyvtári dolgozók szívügye, hogy & Szovjetunió Művelődésügyi 
Minisztériumának Kiadói Főigazgatósága teremtsen rendet a megjelenési 
adatok feltüntetésénél is, s követelje meg a kiadótól a műszaki fe l»  
tételek pontos betartását.

. = Szovetezkaja BibliografÍja , 19^o. 42»sz» 23“2Ö,Iap»


