
amely a testületi szerző nevét nem foglalja magaDan,

11,24 olyan gyűjtemények esetében, amelyeknek főlapja kivételesen az 

összeállító neve alatt készült.

11.3 A  cim alatt felvett mü e g y s é g é s i t e t t  c imfeje  ( a  fő és melléklapok kér

dését 1. a 6.1 alatt) vagy a mü eredeti cime, vagy a kiadásai bán leggyak

rabban használt cim ( 12), Kivétel :

11.31 ha a mü általában valamely közkeletű címen ismert, az egységesi- 

t tett cimfej ez a közkeletű cim,
i

11.4 Annak a műnek, amelynek folytatólagos részei vagy kötetei különböző címet 

viselnek, az e g y s é g e s í t e t t  c imfeje  az első rész cime, kivéve ha a ré

szek vagy kötetek nagyobbik része más cim alatt jelent meg.

11.5 Ha i d ő s z a k i  k ia d v á n y  vagy s o ro za t  megváltoztatja a címét, akkor min

den egyes cim alatt külön fő lap  készül az e címet viselő szakaszról, leg

alább az e címet közvetlenül megelőző és követő elmek feltüntetésével. A z  

időszaki kiadvány Ili. sorozat minden ilyen cim alatt felvett szakaszáról mel

léklapot lehet írni valamelyik kiválasztott cim alatt (.13). Ha azonban a cimek 

eltérései csak csekélyek, akkor szabad az egész kiadvány egységesített 

cimfej éül a leggyakrabban használt névváltozatot választani.

11.6 'Több fél által kötött nemzetközi szerződések és egyezmények s bizonyos 

másfajta kiadvány kategóriák, amelyeknek nincsen megkülönböztető cime, 

felvehetők olyan egységesített megállapodásos rendszó alatt ( 14) , amely 

kifejezésre juttatja a kiadvány műfaját.

12. A  rendszó megválasztása személyneveknél.

Ha az egyéni szerző neve több szóból áll, a rendszót a lehetőséghez képest 

annak az országnak az elfogadott gyakorlata alapján kell megválasztani, amelynek a 

szerző polgára, illetve ha ez nem lehetséges, annak a  nyelvnek elfogadott gyakorla- 

*a alapján, amelyet a szerző általában használ.

K vA T A L O G IZÁ L Á S I P R O B L É M Á K  E G Y E S  O R S Z Á G O K B A N

S Z O V J E T U N I Ó

x BOVIZOVA, E. A.; Lea prlncipaux A  Szovjetunióban 1926-1932 között kia-
problenes du catalogage en URS3.»  3.Bibi*
Fr. 6.oan. 1961, 9/lO.no. 441-450.?. dott katalogizálási szabályzatok elsősor-

A katalogizálás főbb problémái a Szov
jetunióban. bán az általános tudományos könyvtárak

számára készültek, egyéb könyvtártípusokra, igy a közművelődési könyvtárakra, alig volt 

( 12) A  7.1 szakasz rendelkezéseinek figyelembevételéveL

( 13) Olyankor, amikor azt kívánjuk, hogy a katalógus az időszaki ül. sorozatos kiadványról, 
mint egészről, egyetlen helyen összegyűjtve is adjon felvilágosítást.

(14) Olyankor, amikor ezeket a kiadványokat a katalógus egy pontján kívánjuk összegyűjteni.
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tekintettel. .A szabályzatot számos könyvtárközi konferencián megvitatták s megállapí

tották, hogy a helyes alapelvek fenntartása mellett gyakorlatibb katalogizálási szabály

zatot kell kidolgozni, B munkát az 1941-ben alakított könyvtárközi katalogizálási bi

zottságra bízták.

A z  1926-32-es szabályzat csak a  könyvek katalogizálását szabályozta. A  bi

zottság, amelynek munkáját a háború egy időre megszakította, 1949 és 1958 között ki

dolgozta és 6 részben kiadta valamennyi sajtótermék (könyvek, folyóiratok, térképek, 

zenemüvek, metszetek, speciális műszaki kiadványok) egységes katalogizálási s z a 

bályzatát .

A z  Egységes szabályzatnak ez a teljes kiadása az általános tudományos könyv

tárak és szakkönyvtárak számára készült. ( A  második rész a  betűrendes katalógus 

szerkesztésével foglalkozik.) A  közművelődési könyvtárak katalogizálási és bibliográ

fia- szerkesztési munkája számára 1953-ban adták ki az Egységes szabályzat egysze

rűsített változatát. Ez a kiadvány nem egyszerűen rövidítése a nagy Egységes s z a 

bályzatnak. 'Tekintetbe véve a közművelődési könyvtárak speciális célkitűzéseit, a kis 

szabályzat, amennyiben lehet, megengedi a könyv formális bibliográfiai adatainak egy

szerűsített leírását, nagyobb követelményeket támaszt viszont a könyv tartalmáról való 

táj ékoztatás tekintetében.

Végűi külön szabályzat jelent meg 1958-ban az efemer irodalom csoportos fel

dolgozásáról. 1960-ban pedig a Lenin Könyvtár kiadta a keleti idegen nyelvű könyvek 

katalogizálási szabályzatát. Ez is az Egységes szabályzat elveit követi s ettől csak  

annyiban tér el, amennyiben ezt az idegen nyelvek grammatika sajátságai és Írása 

megkívánja. Ez a szabályzat, amely viszonylag korlátozott számú tudományos könyv

tár számára készült, azt ajánlja, hogy a főlap a könyv nyelvén és irasaban készül

jön, csak megjegyzésként közölje a transzliterált és az oroszra fordított címet.

A  könyvtárközi katalogizálási bizottság ezt a szabályzatsorozaiot az első 

szovjet szabályzat elveiből kiindulva- de azt rugalmasan tovább fejlesztve alkotta 

meg. Ez a rugalmasság mutatkozik pL annak az elvnek a gyakorlati alkalmazásában, 

hogy minden egyéni szerzőjü müvet a szerző, s minden testülettől származó müvet a  

testületi szerző alatt kell felvenni. A  négynél több szerzőjü müvet címrend szó alatt 

veszik feL Abban a kérdésben, hogy mit vegyenek fel testületi szerző alatt, a szov

jet szabályzat, bizonyos objektív kritériumok mellett, tekintetbe veszi azt is, hogy az 

olvasó hol keresheti leginkább a müvet. A z  anonim müvek tekintetében az Egységes  

szabályzat szó szerint az 1926-32-es szabályzatot követi, vagyis a címnek a címla

pon szereplő formában való felvételét írja elő. Nem szükséges tehát egy rendszó a— 

latt összegyűjteni ugyanazon mii valamennyi kiadását és fordítását, illetve ezt a fela

datot utalókkal oldja meg a szabályzat. Kivételt csak az anonim klasszikusok eseté

ben tesz mind a régi, mind az uj szabályzat. Ezek összes kiadásai a Szovjetunióban 

legismertebb címen, együtt szerepelnek a katalógusban.

A  szerzői rendszó alakjának kiválasztásánál az a döntő, hogy az olvasó mo-
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ívik alakot ismeri leginkább. A  mellőzött névalakról természetesen utaló készül.

A  szovjet katalogizálási elmélet és gyakorlat nagy súlyt Helyez a főlap rend- 

s z a v á n a k  megválasztására. Bár a sokszorosítási technika fejlődése csökkenti a fő

lap és a melléklap közötti különbséget, egészen mégsem szünteti meg. Ne felejtsük 

el, hogy a  betűrendes katalógus főlapja alapján készülnek az összes többi katalógus- 

s o k  la p ja i. Éppen ezért igen fontos, hogy a főlap olyan formában készüljön, amely 

s z e r in t  legvalószínűbb, hogy az olvasó a könyvet keresni fogja A  főlap korrekt meg

szerkesztése megóvja a katalógust a melléklapokkal való felduzzadástól, Ez a könyv

tár számára megtakarítást jelent, az olvasó számára pedig megkönnyíti a katalógusban 

v a ló  keresést.

helyes katalogizálási gyakorlathoz nem elég az általános elvek kitűzése, mi

nél precízebb szabályokra van szükség. A  többkötetes szovjet szabályzat eleget tesz 

ennek a  követelménynek*

■A2 Egységes szabályzat a szovjet könyvtárak legfőbb munkaeszköze az orosz 

nyelvű és az orosz és latin írást használó idegen nyelvű kiadványok feldolgozásában. 

A  Szovjetunióban megjelent kiadványokról a Könyvkamarában készül nyontatott ka

talógus-cédula. A z  Egységes szabályzat és az eszerint készült nyomtatott kataló

gus-cédulák biztosítják a szovjet könyvtárak katalógusainak egységességét. Jelen

leg a központi katalógus-cédulák terjesztésének uj formáját akarják bevezetni, a -  

mely lehetővé teszi, hogy az újonnan megjelent könyvet címleírásával együtt kapja 

a könyvtár.

A  szovjet katalogizálók természetesen távolról sem gondolják, hogy az Egy

séges szabályzat mindent megoldott. A  különböző országokból, népekből és korsza

kokból való szerzők nevének kérdése is sok problémát vet fel* Ezek megoldásában 

a könyvtárosoknak az irodalomtudomány és nyelvtudomány szakembereinek együttmű

ködésére is szüksége van. Sokat várnak a szovjet könyvtárosok a nemzetközi e— 

gyüttmüködéstől, igy a párizsi konferenciától is.

A  jövő sok clyan problémát fog felvetni, amit ma még nem is lehet előre lát

ni. A  könyvtermelés uj és uj formái, uj tlpusu testületek stb. megannyi megoldásra 

váró problémát vetnek fel, amelyekhez -  az alapelvek fenntartásával -  a katalogizá

lási gyakorlatnak is alkalmazkpdnia kell. A  gyakorlat szükségessé teszi a szabá

lyok még pontosabb megfogalmazását és revízióját. A z  Egységes szabályzat első 

két kötetének ( a könyvek címleírása és a betűrendes katalógus szerkesztése) már 

megjelent a második kiadása (1959-ben, illetve 1961-ben). 1962 elejére tervezik a  

negyedik, a zenemüvekről szóló rész uj kiadását, amelyet a hangfelvételek ( lemezek 

és hangszalagok) katalogizálási szabályaival egészítenek ki. Dolgoznak a kis Egy

séges szabályzat uj kiadásán is. Megkezdik -  bibliográfus szakemberek közreműkö

désével -  a bibliográfia-készítés szabályainak kidolgozását is, Á  kis Egységes sza

bályzat csak az olvasóknak készülő ajánló bibliográfia készítését szabályozta. Je

lenleg a problémát szélesebb keretekben akarják megoldani s valamennyi bibliográ-
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fiatipust ( kurrens szakbibliográfiát, tudományos retroszpektiv, ajánló stb. stb. bibli

ográfiát) tekintetbe véve készülnek a szabályok. Ezen a területen is értékes segít

séget remélnek a szovjet könyvtárosok a párizsi konferenciától.

A  Szovjetunió soknyelvű ország. A  szovjet népeknek pedig csak egy része 

használja a cirill Írást, Nem lehet ugyanazokat a szabályokat alkalmazni a sajátos 

struktúrájú nyelveken és Írással készült müvek katalogizálásában. Ezért a könyvtár- 

közi katalogizálási bizottság lemondott a^ról, hogy egyetlen szabályzatot dolgozzon ki 

valamennyi nemzeti könyvtár számára. A  különböző szövetségi köztársaságok könyv

tárai maguk dolgozzák ki saját szabályzatukat, állományuk és r mzeti nyelvük ala

pos ismerete alapján. A z  Egységes szabályzat a köztársasági könyvtáraknak nélkü

lözhetetlen segédeszköze saját szabályzatuk kidolgozásában és az egész Szovjetu

nióban biztosítja a katalogizálási elvek és gyakorlat egységét* Ezek a köztársasági 

szabályzatok befejezik a Szovjetunióban a katalogizálás egységesítésének munka- 

ját. ( M Á )

V  S  A

17RIGHT, «yllis E,: Problémás cou- 
rants du cataloga.se aux Etats-ünls. * 3* 
Blbl.Pr. o.ann. 1961. 9/lO.no. 431-435.P* 

A katalogizálás mai problémái az Egye
sült Állasokban*

Hogy megértesse az ok a komoly vitákat, 

amelyek ma az Egyesült Államokban a ka

talogizálás alapelveirői folynak, Wright 

nagy vonásokban áttekinti azt a mintegy

100 éves fejlődést, amely végül is a katalogizálási szabályzat revíziójának megindítá

sához vezetett.

A  testületi szerző fogalma mindig is egyik sarokköve volt az amerikai könyvtá

rak katalógusainak. Nagy probléma azonban a testületi szerzŐs mü rendszavának meg

választása. Cutter szabályzata óta a testületeket két csoportra szokták osztani s en

nek megfelelően az un. intézményeket a székhely, a társaságokat a nevük első szava 

alatt veszik fel. Mind a két csoportban azonban olyan sok a kivétel, hogy -  különö

sen az !90S-as angol-amerikai szabályzat megjelenése és az amerikai szabályzat má

sodik kiadásának megjelenése ( 1941) közötti időben — a speciális elbánást igénylő 

testületekre vonatkozó uj és uj szabályok teljesen elhomályosították az eredeti szán

dékot: a kétféle testület-típus közötti különbségtételt.

A z  amerikai szabályzat második kiadásának első tervezne valamennyi szerző  

teljes nevének használatát s a születési és halálozási dátummal való kiegészítését ír

ja elő. Ezt a tervezetet, az ilyen s ehhe- hasonló, feleslegesen komplikáló szabályok 

miatt erősen támadták, végül is azonban minden egyszerűsítés nélkül jelent meg 1948- 

ban, mint az A L A  szabályzat második kiadása.

A  szabályzat bírálatával megbízott Seymour Lu be tzk y  1953-ban adta ki "C a - 

taioging rules and prineiples" c, bírálatát. Ennek hatására elhatározták az uj, egysze

rűbb szabályzat kiadását. Lubetzkyt  kérték fel a vállalkozás tudományos kiadójául.
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