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Gnucsova, V.V.;

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKBIBLIOGRÁFIA HELYZETE 
ÉS FELADATAI A SZOVJETUNIÓBAN

(Kivon, tos fordítás)

A cikk abból a gondolatból indul ki, hogy a természettudományok fej
lődésével egyre gyarapodó hazai és külföldi kiadványok áttekintése a szov
jet bibliográfusokat igen fontos feladat elé állítja. Jóllehet számos szelt' 
bibliográfia jelent mák meg, mégsem mondhatjuk, hogy az utóbbi évok termé
szettudományi irodalmát kielégítően felölelték volna,

A kérdés tárgyalásánál ugyancsak figyelembeveendő az a tény is, hogy 
korunk természettudományos kutatása állandóan specializálódik; ugyanakkor 
azt is tapasztaljuk, hogy az egyes részterületek - olyanok is, melyek az
előtt teljesen különálló szakágat képviseltek - egyre több felülettel é- 
rinticeznek egymással. Ez a folyamat számos elméleti és módszsrbsli kérdést 
vet fel a bibliográfiai osztályozás és a tartalmi feltárás terén. Meg kell 
állapítanunk, hogy e kérdések kidolgozása elmaradt a természettudományok 
tényleges fejlődése - következésképpen a természettudományi szakbibliográ
fia tényleges szükségletei mögött is.

A cikk Írója ( a Szaltükov-Sosedrin Könyvtár főbibliográfusa) a munka 
megjavításának első lépéseként megkísérelte a kurrens és retrospektív ter
mészeti udományi szakbibliográfiai munka helyzetének részletekbe menő fel
tárását és elemzését. Mielőtt még azonban az egyes területeket külön-külön 
vizsgálná, megállapítja, hogy a tudások és a szakemberek tájékoztatása-te
rén elsősorban a kurrens szakbibliográfiáknak van nagy jelentőségük, A szál 
bibliográfiákkal szemben támasztott leglényegesebb követelményeket a követ
kezőkben jelöli meg: a szakterület lehetőleg teljesebb átfogása, a pontos
ság, a frissesóg, az anyag válogatásának helyes szempontjai, a feldolgo
zandó terület határainak megvonása, megfelelő azakrendszer alkalmazása, az 
egységea terminológia és még számos s:erkésztési probléma helyes megoldásai



A t é r mém zett adomány! szakbibliográfiai tájékoztatás legjelentősebb 
kurrens kiadványait a VINITI (Vszeazojuznüj Insztitut Nauosnoj 1 Teohni- 
saeszkoj Informacii - őasz-szövetségi Tudományos és Műszaki Tájékoztató 
Intézet) állítja összes Ezenkívül számos szakkönyvtár is végez ilyen irá
nyú munkát* Végül meg kell említenünk, hogy sok folyóirat is közöl rend
szeresen bibliográfiákat.

Az Öaaz-szövétség! Tudományos és Műszaki Tájékoztató 
intézet referáló lapjai

A  VJVTTl 1952-ben létesült.(1,) Célja "olyan szakbibliográfia! háló
dat kiépítése..tájékoztatást ad a szovjet embereknek a világ termé
ssé ttudományi <-'•« műszaki eredményeiről"*

*&% aláubi felsorolás áttekintést nyújt a VINITI lapjának a Refera- 
.livnüj z a a rnai-aak különféle, jelenleg kiadott sorozatairól:

A orozat elme Évi füzete ám Az évenként közölt referátumok száma (az 1 9 5 7/5 8 .évek középértéke) ,

Asztronómia és go odáz la 1 2 7 000

Biológia 24 10 8 000

Geológia 1 ? 2 1 000

Matematika 12 9 000

Mechanika 1 2 15 000 '
Fizika 1 2 30 000

Kémia 24 8i ooo
Kémia-Biokémia 24 27 ooo

>

Az évi ‘>0 QC 1 referátum kétség' iv11 a tudományos kutatás nagy hasz
nára válik. Már annak idején, az a Is füzeteket is nagy römiuel és elisme- 

kritikával fogadta a tudományos világ- Nemcsak a szakkányvtárakban9ha- 
a megyei és városi könyvtárakba: ia használ ják a Reierativnüj Zsurnal 

Sorozataitj a szakemberek éa bibliográfusok munkájához egyaránt segítséget 
byujt* Eredményei mellett azonban a s.ovjet kritika nem hallgatta el a lap



fogyatékosságait sem©
Talán a legkörültekintőbb ás legalaposabb elemzést M«P* PGPGVA, ad

ta 1956-baU.(2-«) Az alábbi léglényegesebb hiányosságokat állapította 
mag:

1/ a lap nmm dolgozza fal kellő teljességgel a tudományos irodai- 
mát ; ennek oka elsősorban az hogy a válogatás szempontjai Gin*** 
csenek kellőképpen megalapozva;

2/ késedelmesen közli az ismertetések jelentős részét;
3/ nem közli a feldolgozott források jegyzékét;
4/ elkésve közli a tárgymutatókat*
Javításra szorul az anyag osztályozása is * A terminológia* a re

ferátumok felépítésének egységesítése szintén a legközvetlenebb felada
tok közé tartozik,

A Külföldi irodalom Állami'Könyvtárának szakbibliográfiái
A külföldi természettudományi irodalom ismertetésében jelentős asse 

repe van a Külföldi Irodalom Össz-azövstségi Állami Könyvtárának la* 
(Yszeazojuzhaja Goszudarsztvennaja Bibliotéka Inosztrannoj Literaturü©) 
Kurrens központi katalógusai és clkkbíbliográfiái (SzisztémátÁcs©szkij 
llkazatel9 Sztatéj v InosztrannUh Zaurnalah) a szov jet szakemberek szá
mára Igen hasznosak*(3*) A Referativnüj Zsúrnal megjelenéséig ezek a ki 
adványok egyedül állottak a külföldi természettudományi irodalom ismer
tetésében. Most azonban a Külföldi Irodalom Könyvtára és a TINIT! műkö
dése számos területeken keresztezi egymást; kívánatos volna az átfedé
seket kiküszöbölni azáltal, hogy a két tudományos bibliográfiai központ 
munkáját összehangolnák*

Ha közelebbről megvizsgáljuk & Külföldi Irodalom Könyvtárának ki
adványait, azt látjuk, hogy a kurrens központi könyv-" és folyóirat-ka
talógusok nam ütköznek a VINITX referáld lapjaival - sőt kiegészítik ez© 
két. Más a helyzet -m eikkbibXiográfiákkal,

Kézenfekvő* hogy az itt feldolgozott anyag jelentős része a Refera 
tivnüj Zaur nai-okbaö is szerepel A eikkbibliográfiák egy~©gy sorozata 
viszont évenként csak 20-23 000 tételt tartalmaza Egyik leglényegesebb 
előny© viszonylagpa fFiwaesége* A cikkek jelentős részét eredeti közlé
sük vitán 7~8 hónappal regisztrálja,, Egészében azonban a ráférálőlapok 
mellett a ^ikkbibliográfiák jelentősége eltörpül* Sok olvadó hangsúly©-



aottan hiányolja például azt, hogy « bibliográfiák asm közük a cikkek 
eredeti óimét és tárgymutatókat asm adnak,

■& Külföldi Irodalom Eladójának fcl&dvőayat

Terméezettttdományi tájékoztató anyagot az I a l i t t l ’áztve Inoeztron- 
aoj Literaturü (Külföldi Irodalom Kiadója) közread. Ezek a gyűjtemény 
formájában megjelent kiadványok rendszerint ®gy-egy kérdéssel kapcsolat- 
baa készült rövidített fordításokat illetve könyvismertetéseket tartal
maznak, önálló müvekként vagy időszakosan jelennek meg. Bár & feldolgo
zott anyag jelentős rész® ugyancsak megtalálható s referálólapok külön
böző sorozataiban, az ilyen aktuális és komplex jellegű referáló eraé- 
auanak ennek e l l e n é r e ’Iá van létjogosultsága, Igaz, hogy a feldolgozott 
anyag nem nagyi egy-egy témával kapcsolatban évenként 50-100 referátumot 
vagy fordítást publikálnak, ást is meg kell említenünk, hogy aa átfutási 
idő az eredeti közlemény megjelenésétől számítva félévtől két évig ter
jed, Jelentősége abban áll, hogy alapos referátumai és a fordítások 
szint® az eredeti közleményt helyettesitik. könyvtárak véleménye sze
rint ezeket a kiadványokat szak e m b e r e k , diákok egyaránt felhasználhat
ják, Kár, hogy ezekhez sem készül tárgymutató.

Szakfolyóiratok bibliográfiai munkája

A természettudományi irodalom bibliográfiai ismertetésében és fel
tárásában jelentős szerepet töltenek be az alábbi szaklapok:Asztronomi- 
eaeszkij Zo urnái; Botanicseazklj 2aurnái; Zsurnái Tehnicsesakoj Fiziki; 
Meteorologij« i Giűrolegija, Mikrobiologija, Uszpehi Matematlcseszkih 
Nauk, Uazpehi Szovremennoj Biologii és az IzveaztÍja Akademii Nauk 
SSzSzSiisK számos sorozata, Ezek a folyóiratok a legfr issebb szakirodalom 
folyamatos bibliográfiai regisztrálása mellett gyakran retrospektív jel
legű összeállít ásókat la közölnék a szakterületükbe vágó legjelentősebb 
irodalomról. Számos folyóirat agy-agy témával kapcsolatban 1® közöl bib
liográfiákat.

Igen nagymértékosa alkalmazzák a folyóiratom a rejtett bibliográfi
ákat ia, Sajnos • téren még nagy.« zűrzavar; az egységes bibliográfiai 
hivatkozás hiánya az olvasókat nagy nehézségek elé állítja. Pedig jelen
tős tájékoztató szerepe lehetne a rejtett bibliográfiák formájában fel-
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bibliográfiai részlegeket kellene szerveani , ’ ogy mind a rejtett biblio
gráfiák, mind a folyóiratok tárgymutatói és as egyéb bibliográfiai jelle
gű anyag közlése egységes és áttekinthető formában történjék*

Refrospektiv terme szettad omány i azakb ibliográfiák
Számos"intézménynél folyik a természettudományok retrospektív bib

liográfiáinak összeállit ás a * Szakkönyvtárak, kutatóintézetek, egyetemek, 
műszaki dokumentációs intézmények és szakkönyv-kiadók szerkesztenek és 
adnak ki bibliográfiákat* Valóban tervszerű munkát azonban egyedül az 
Akadémiai Könyvtár végez, mely a legkülönfélébb jelentős természettudo
mányi szakbibliográfiákat adja közre. Elsősorban az Akadémia keretein be
lül folyó munkálatok publikációit dolgozza fel, együttműködve a megfelel# 
kutatóintézetekkel * Ezenkívül a szovjet természettudomány egészével kap
csolatos, átfogó bibliográfiákat is közzéteaznek. Az Akadémiai Könyvtár 
mellett az egyes akadémiai intézetek is adnak ki természettudományi bib- . 
liográfiákat * (4.)

A cikk további fejazeteiben a szerző részletesebben ismerteti és e- 
lemzi a fizikai, kémiai, geológiai és biológiai tárgyú bibliográfiákat* 
Arra a következtetésre jut, hogy a kiadott .bibliográfiák: szama tekint élyjtS 
de fe Idolgozás i » szer kesztési módjuk igen egyene t le rx. Ez gátlóén hat az 
egész természettudományi bibliográfiai munkára.

Másod fokú természet tud omány1 b ibliográfiák
Az országosan folyó bibliográfiai munka áttekintesének biztosítására 

feltétlenül szükség van másodfokú természettudományi bibliográfiák össze- 
állítására* Tulajdonképpen a legtöbb tudományos könyvtár feldolgozza, sót 
elemzi és értékeli is a megjelent szakbibliográfiákat. Nagy kár, hogy az 
ilyen munkák eredményeit csak gyéren publikálják*

Az utóbbi években két jelentős másodfokú természettudományi biblio
gráfia jelent meg a Szovjetunióban. Az egyik D.V. LEBEDEV (5.)f a másik 
pedig A.M.LUKOMSZKAJA (6.) munkája.

LU.KOMSZKAJA m ü v e  több mint 1300 olyan szakbibliográfiát sorol fel, & 0 

lyek vagy általános bibliográfiák részeiként vagy önálló műként jelentek 
meg, illetve rejtett szakbibliográfiák formájában megtalálhfítők0 A gondos 
tárgy- és névmutató mellett közli a feldolgozott folyóiratok jegyzékét is°
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Az általános -jellegű segédkönyveket (pl., szakszót ár akat « lexikonokat, 
stb«) nem veszi fal.

LEBEDEV munkájának némileg más a szerkezete* A szerző n@in.esak má
sodfokú bibliográfiát akar adni, hanem a nagy botanikai és geobotanikai 
irodalomról átfogóbb jellegű utmutat ót * Ennek megfelelően tehát a bib
liográfiák mellett felveszi a szakszótárakat, lexikonokat, sőt még a 
jelentősebb monográfiákat is *

A két hasonló rendeltetésű munka közötti különbség egyrészt az 
érintett tud oxaány szakok sajátos igényéiből, másrészt a szerzők különbö
ző felfogásából adódik* A LEBEDEY-féle könyvről irt ismertetésében KaI* 
SAFRANQVSZKIJ (Botanicseszkij Zsurnalf 1956* 7*no0) a puszta másodfokú 
bibliográfiával szemben a szerző által választott útmutató-jellegű, tá~ 
gabb keretek között mozgó segédkönyv mellett foglal állást. Jelen cikk 
szerzője úgy véli, hogy még korai volna a természettudományi bibliográ
fiák bibliográfiáinak ilyen vagy olyan formáját előnyben részesíteni a 
következő okok miatt i nem jelent még meg annyi másodfokú termeszéttudómé 
nyi bibliográfia, hogy érdemleges összehasonlító tanulmányokat lehessen 
folytatni; a módszertani kérdések megoldásában még odáig sem jutottak, 
hogy szélesebb körben alaposabban megvitatták volna0 E0Y,IENIS a másod
fokú műszaki bibliográfia kérdéséről irt cikkében (?Q) lényegében ha
sonló álláspontra helyezkedik* A puszta másodfokú bibliográfiát éppúgy 
elfogadhatőuak tartja, mint a komplexebb anyagot tartalmazó útmutató- 
jellegű összeállítást« Meg kell azonban jegyeznünk, nogy ez utóbbi fájt
tá ju összeállítások egyre gyakrabban jelennek meg és a szovjet biblio
gráfusok nagy érdeklődéssel fogadják ezeket* Ezért a kérdéssel behatóan 
ke 11 fog lalkoz n i és a S zoy jót unió nagy könyv tárainak a köv e t ke zo j é v; gjkb e n 
tudományos téryóikba fel kel.1 vennlök ilyen jellegű munkák összeállítá
sát és kiadását„

Össze foglalás
A természettudományi irodalommal kapcsolatos bibliográfiai munka 

áttekintése kapcsán minden területen fegyelemre méltó eredmények mutató 
kosnak* A referáló lapok megind xtóosa, a különböző kérdésekkel kapcsolat
ban szép számban megjelent re ̂  oáp^ k ̂ ‘7 bi bliográf i ák és. a másodfokú 
természettudományi bibliográfiák feltűnése - az elért eredmények egy-egy 
állomását jelzik* Hiányosság az, hogy a bibliográfiák nem átgondolt és 
egységes rendszer szar int jelennek meg .
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A nemzetközi természettudományi irodalmat feltáré légjelentősebb
kurrens tájékoztató orgánumok kétségkívül a TINIT! referáló lapjai* A

\hazai és külföldi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a referáló 
kiadványok általában nem oldják meg kielégítően az uj irodalom ismer tar
tásét « Általános jelenség, hogy az eredeti közlés és a referátum megje
lenése között 12 hónap telik el« Ezért kézenfekvő az , hogy re fér ülő
lapok mellett szükség van olyan bibliográfiai kiadványokra is2 melyek 
kisebb átfutási idővel, de referátumok nélkül jelennek meg«, A Külföldi 
Irodalom össz-axövetségi Állami Könyvtárának Szisztematikaaszkij ükazft- 
tel^Sztatej v Xnosztrannüli Zsurn&Xah oe cikkbibliográfiái nem töltik be 
ezt a szerepet s mert a szakirodalomnak aránylag kis hányadát ölelik fél
éé átfutási idejük sem kielégítő,

A bibliográfiai folyóiratok olyan hálózatát kellene kialakítani * 
mely a külföldi és hazai szakirodalmat a szükséges mértékben feldolgoz
ná és az átfutási ideje la elfogadható, volna* Ez utóbbi azt jelentené, 
h ogy a hazai irodalmat az eredetinek mag jelenése után legkésőbb » 'két~há«* 
rom, a külföldit pedig _a égy-hat hónapon belül regisztrálná * Az is igen 
lényeges, hogy ezek a bibliográfiai folyóiratok idejében közöljenek rész 
letes mutatókat.

Ilyen kiadványok létrehozása csakis a Szovjetunió legnagyobb biblio 
gráfiai központjainak - elsősorban az Össz* szövetségi Könyvkamarának és 
a VINITI-nek együttműködésével valósit ható mag a következő elgondolás 
szerint: e két nagy intézmény, mely a hazai illetve külföldi tsrmészettu 
dományi periodikák cikkeinek kicédulázásában nagyarányú munkát végez,min 
den analitikus cimleÍrásból egy példányt az elkészülés után azonnal átad 
na a létesítendő bibliográfiai folyóiratok szerkesztőségének* Ez nem je
lentene lényeges többletmunkát * így a szakemberek idejében értesülnének 
mind a szovjet 9 mind a külföldi szakírodalomban megjelent közleményekről 
A külföldi kiadványokat illetően pedig az olvasó tudni fogja, hogy a bib 
liográfiai folyóiratban regisztrált munkákról a megfelelő referálólapban 
megtalálja majd az ismertetést 9 az eredetit pedig fotómásolatban megróná* 
delheti a VINITI-től*

A bibliográfiai folyóiratok évente hozzávetőlegesen 400-500 000 óim 
leírást közölnének* Kétségtelen, hogy ilyen nagyméretű anyag feldolgozá
sa csak korszerű gépi módszerekkel képzelhető el, de - mint számos hason 
lé külföldi vállalkozás tapasztalatai is mutatják - e módszereket Xegj^b
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bán a nem-roferálő jellegű kurrens kiadványok szarkaestesénél lehet al
kalmazni *

Felvetődik az a gondolat isg hogy a kurrens bibliográfiákat kezdet
ben nagy természettudományi folyóÍrataink közjóinék - mindegyik a profil
jának megfelelő területről. Ezek a folyóiratok .ugyanis nagy példányszám
ban jelennek meg ős szerkesztőségeikben jól képzett szakemberek dolgoz
nak; mindez biztosítaná a bibliográfiák nagyobb publicitását és magas tu
dományos színvonalát*

A szóban forgó megoldás előnyei mellett nem szabad megfeledkeznünk a 
hátrányokról sem: félő, hogy nem lesz egységes a bibliográfiák: szerkesz
tési módszere és nehézségek merülhetnek fal az egyes folyóiratok által 
feldolgozandó területek határainak megvonásánál is* A hiányosságok meg
előzhetők pontos szerkesztési szabályok megállapításával és az egész mun
ka jő összehangolásával.

A kurrens bibliográfiák kiadásának ilyen rendszere azt is lehetővé 
tenné, hogy adott időszakokban (mondjuk 5 ©venként) az egyes szaklapok 
által közölt bibliográfiai anyagot kumulálnák* vagyis a természettudomá
nyok egyes területén publikált anyagról bizonyos áttekintést adnánk.Ezek 
a kumulációk nagyrészt pótolnák a jelenleg kiadott retrospektív táma-bíb- 
liográfiákat. A kurrens természettudományi bibliográfiai tájékoztatásnak 
tehát két egymásba kapcsolódó láncolata alakulna kis & referáló lapok és 
a bibliográfiai folyóiratok* E láncolathoz szorosan kapcsolódnának a 
külföldi könyvekről ea folyóiratokról megjelenő központi oim.iegyzékek* -

A retrospektív természettudományi bibliográfiák ésszerű rendszerének 
felvázolásánál viszont már számos nehézséggel állunk szemben* Ilyen bib
liográfiákat a legkülönbözőbb 5„ntézmények és kiadók is publikálnak* - szá 
mos esetben teljesen függetlenül egyik a másikától és aemmi kapcsolatuk 
nincs a nagy, bibliográfiai munkát folytató könyvtárakkal^ Hiányzik ©z egy 
séges kiadási terv is © téren és számos, már napvilágot látott bibliográ
fiai munka szerkesztési szempontból is igen gyenge*

Ezeket a hiányosságokat csakis a bibliográfiai munka összehangolásá
val lehet kiküszöbölni. Jelenleg koordinációról csak az egyes hatóságok 
(miniszterlumok stbQ) területén belül beszélhetünk* Véleményünk szerint 
aa összehangolás akkor lesz megfelelő, ha a szakintézmények és kiadók ál
tal tervbe vett bibliográfiák összeállításában, szerkesztésében valamely 
bibliográfiai munkát folytató könyvtár is rósztve^zQ Pl0g az Akadémia tu-



dományos in&éaetei csak az Akadémia Közx>orn>± Könyvtára bibliográfiai 
osztályának jóváhagyásával adhassanak ki bibliográfiákat, Máa tudomá
nyos intézmények együttműködhetnének a Lenin könyvtárral, « Szaltikov- 
Scsedrin Könyvtárral, vagy egyéb nagy szakkönyvtárakkal, Végül meg kell 
említenünk,. hogy a megjelent bibliográfiákról az eddiginél sokkal több 
ismertető ée kritikai Írást kell közölni. Ugyancsak többet kell foglal
kozni a természettudományi szakbibliográfiák alapvető módszertani prob
lémáival is,

Jegyzetek:-
1. A VINITI-ről a KMK archívumában a következő számok alatt vannak ma

gyarra fordított cikkek; 810, $08, 1339, 1740, 1$I0,

2. POPOVA, N.P.: Referativnüe zsurnaiü Vazeazojuzoogo insztltuta aaaaa- 
Dotshnioseazkoj informacíi Akademii Nauk Sz3zR0 * Obmea opütom.(C-oaz. naucs. b~ka M-va vüszs. obrazovanija SzSzSzR, 1 $36, 2/38/no, 
Ü 1 - 1 3 8 . P .

3a A külföldi könyvek kurrens központi katalógusainak három sorozata 
van; v

Snvodnüj b J u l l e t e n * novüh inoaztr&nnüh knig poeztuplvelh' b ibliotekl 
S z S z S z R * (A Sas.TJ. nagykőn?1*tárainak u j külföldi könyvbeszerzése i »)Szári ja A„ Esztosztvannüe nauki * Medicina,, BsaX'szkoe hős; ja js2*1?Tshnika (Természettudományoké Orvostudomány* Mezfigs^ 

daság) 1950 -
Szárija B„ Obc&saztvsnnüa nauki0 (Társadalomitudományok,) - E so" rozatban vannak a külföldi könyvtártudományi könyved

is • 1954 -Szerije V* J&zükoznani * * Metodika izmosén! ja inosztrannüh j-azü" kov * (Nyelvtudomány * Idegen nyelvek tanításának &ód~ 
szertana,,) 194? -

Kezdetben két , kérőbb négy& majd hat , sőt az utóbbi években még 
ennél is több kötet jelent meg az A és B bojcsatból*

A külföldi folyóiratokról ?tSzvödnüj kát a lóg Iros^trsnntth naucsnüb 
zsurnalov, posztvpivsih v krupnejaie bibliotekl SzSzSzR,*' elmen jele1*" nek meg szabálytalan időszakokban köte &®ka (Pl* a me$ 1®ttadományi? 
orvosi, mezőgazdasági folyóiratokról as 1933-195' tárévr * 1956-ban 4600 folyóirat elmet tartalmazó 566 lapnyi terjedelmű kötet jelent

A cikkbibllográfiákat 1950-ben indították Kezdetben, három 0°^rozat volt, később azonban a sorozatok önálló- kurrens bibliográfiai ^  
lyóirátokká fejlődtek* melyek évenként 10 füzetben jelennek meg* A cl*0' 
leírásokban az alábbi adatokat közlikr a szerző neves a cikk cÍme öt°$ nyelven és a keretmegjelölés (a f4l* elme -eredeti nyelven). Minden s0*" 
rozathoz évenként szerzői névmutatót és * feldolgozott folyóiratok j0̂  
zekét adják* A bibliográfiákról részletes ismertetést ad?

RAJSZKAXA, N .A„; Bibliografija per lódicseszkoj esztesztvenno - 
naucanoj literaturü na opüta szisztémátícseazklh ukazatelej izdavaem^
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Vazeszojuznoj goszudarsztvennoj bibliotékául inosztrannoj li t e r a t u r ü .
« Trudü. Yszeaz®juznoj goazudarsztvenno.1 bfMi,oteki inosztrannoj II- 
teraturü. 1939. loVíip, 89-1.02*p„

4, .A Szovjet Tudományos Akadémia kiadásában - valamint az Akadémia d o l 
gozóinak egyéb kiadásokban megjelent -mánkariéi - 1956 évtől kezdve 
évi bibliográfiák jelennek m e g 0 1957-ben jelent meg az 1956-os tárgy
évet felölelő bibliográfia,, legutóbb pedig az 1957 évre szóló össze
fog leláss

Bibliografija izdanij Akadamii nauk S z S z S z R * Ezsegodnik* Tóm 2 0 
Izdanij®, viisedsie iz peoaati v 1957 go M o s z k v e - L e n i n g r a d , 1958 » B i b 
liotéka AN SzSzSzR. 488 p 0

5. LEBEDEV, U.V„; VYedenie v botanicsaszkuju Xiteraturu SzSzSzR. Poazobie 
dija g a o b o t a n i k o v . (Bevezetés a Szovjetunió botanikai irodalmába.) 
Moszkva ~ L a n i n g r a d , 1956, Izd. AN SzSzSzR., 382 p 0

6 a L U K O M S Z K A J A , A « M * : Bibliografioseszki® isztocsníki po matematika i me~ 
h a n i k e , izdannüe v SzSzSzR z® 1917-1952 g g t (A szovjetunióban 191?- 
1952 években megjelent matematikai ős mechanikai irodalom bibliográfiai 
forrásmunkái,) Moszkva - Leningrad 9 1957, Bibliotéka A N  SzSzSzR. 354 p

7. IENIS, K.V. ; Bibliograf i ja vtoroj sztepeni i pút evőd it*li po tehni~ 
ososzkoj bibliografiio = Szovetazkaja Bibliografi,ia0 19580 5 J uv ü p 0 
37-49.p0

Erede ti cím; Szosztojanie I zadacsi nauceno-informaoionnoj bibliografii 
esztesztvoznani ja. . .. .
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