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EREDMÉNYEK A  TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYOZÁSÁBAN 

A  FID 0/3 PRÁGAI 8- ÜLÉSSZAKÁN

A z Egyetemes Tizeóes Osztályozás 3 Társadalomtudományok főosztály re

víziójával foglalkozó FID C/3 bizottság, mely munkáját 1959-ben Budapesten kezd

te meg, 8. ülésszakát f. év április 30 és május 3 között tartotta meg Prágában,

A  konferencián Csehszlovákia, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, a Német 

Szövetségi Köztársaság és Svédország delegációi vettek részt, Magyarorszá

got háromtagú delegáció képviselte, A  szocialista delegációk a FID részéről ki

küldött programmal kapcsolatosan a közös álláspont kialakítása érdekében május 

28-án és 29-én előzetes tanácskozást folytattak.

A z ülésszak elsősorban az ETO 331 Munka szakcsoportjának revíziójában 

végzett eredményes munkát. A z  előző ülésszakon múlt év októberében Hágában 

megkezdett munkát a csehszlovák delegáció vitaanyaga alapján sikerült eredmé

nyesen befejezni. A  munkával kapcsolatos fogalmak értelmezése és összefüggé

seiknek feltárása igen magas színvonalon folyt le. A  szocialista országok kifej

tették a munkával kapcsolatos problémák marxista magyarázatát, a nyugati dele

gációk viszont a náluk tapasztalható jelenségek fogalmait definiálták. A  megha

tározások alapján sikerült a 331 Munka szakcsoportban a korszerű osztályozás

hoz szükséges szocialista és kapitalista fogalmakat elfogadhatóan a rendszerbe 

beiktatni. A  szakcsoport átdolgozása sikeres volt és a szocialista fogalmakat is 

tartalmazó uj 331 Munka szakcsoport módosítási javaslata a P-jegyzékben a kö- 

z élj ö vő ben megj eienik.

Jelentős fejlődés történt a matematikai és kibernetikai módszerek alkalmazó-
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sa, a. közgazdaságtudományban kérdéscsoportjának osztályozásában is. A  cseh

szlovák javaslatot a Bizottság vitaalapként elfogadta, s a nyugati szakértők v é 

leményének birtokában remény van rá, hogy ebben a kérdésben a következő il

lés döntést hozhat*

A  napirend többi pontjában szereplő néhány kérdés megvitatására (néző

pont szerinti al osztás ok, politikai gazdaságtan rendszerezése) részben az idő 

rövidsége miatt, részben pedig, mivel a Bizottság szovjet tagjának részvétele nél

kül eredményes döntéshez nem lehetett volna jutni, nem került sor.

A  Bizottság Örömmel üdvözölte, hogy röviddel ezelőtt az Ossz-szövetségi 

Könyvkamara kiadásban megjelent az Egyetemes "Tizedes Osztályozás rövidített 

orosz kiadása, egyúttal annak az óhajának adott kifejezést, hogy a FID C/3 Bi

zottság munkájában a szovjet tag delegációja is rendszeresen vegyen részt, hogy 

a jövőben lehetőség nyíljon arra is, hogy az ETO szovjet kiadásaiban megjelenő 

jelzetek a FED C/ 3 munkájával Összhangban legyenek.

A  FED C/ 3 prágai ülésszaka jó légkörben folyt le. A  viták élénkek vol

tak. A z ülés konstruktív voltára jellemző, hogy a határozatok egyhangúlag szület

tek. A  331 Munka szakcsoport átdolgozásának befejezésén tuimenőleg konkrét e- 

redménynek kell tekintenünk, hogy az Egyetemes Tizedes Osztályozás átdolgozá

sának üteme a kelet-nyugat folyamatos és rendszeres együttműködése következ

tében meggyorsuló bán van és remény van arra, hogy a szovjet és népi demok

ratikus országok további rendszeres közreműködésével sikerül a decimális rend

szer használhatóságát rövid időn belül jelentősen megjavítani.

Következő Ülését a FID C j3 Bizottság f. év októberében Stockholmba kí

vánja összehívni.

A Z  " EXTENSIONS AMD CORREGTIONS" UJ FÜZETE

Megjelent az "Extensions and Cor- 
rections to the UDG” legújabb száma 
(Series 5, No. 1*), mely az 1962. ja
nuár 1. - junius 30. között elfogadott 
uj jelzeteket tartalmazza és néhány 
említésre méltó, fontos terület változá
sáról tudósit.

A z . aposztróf , érvénye - be
osztási helye a 4/6 Éxtension szerint 
a közelmúltban változott meg - újabb 
területre terjed ki, nevezetesen a 
329.1/.6 Politikai pártok... , 667.6 
Mázolási technika.,, , végül a 669 
Kohászat.,. szakokra, illetőleg 

osztályra.

A  most megjelent Éxtension a 3, 
és 6, főosztályok egyes területein je
lentős változásokat eredményezett. A  
C/3 bizottság évek óta folyó vitájára 
tettek pontot a legújabban módosított 
szakszámokkal a 32 Pol it ika, Á l 
lamtan osztályban. A  korábbi tár
gyalások menetét az érdeklődők figye
lemmel kísérhették a Könyvtári Figye
lő, A  Könyvtáros és a Magyar Köny\ 
szemle hasábjain. Ha a mostani meg
oldás, - a jelenleg érvényesnek elis
mert jelzetek - nem is nevezhetők 
minden tekintetben kifogástalanoknak
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