
A. K ÜLFÖ LDI IRODALOM  Ö S S Z -S Z Ö V E T S É G I K Ö N Y V T Á R Á N A K  
B IB L IO G R Á FIA I T E V É K E N Y S É G E *

G. V, M a t v e j e v a

A  Külföldi Irodalom O ssz-szövetség i Könyvtára' 1921-ben jött létre, 1922 

áprilisában nyilt meg a z  o lvasók számára* Jelenleg a  Szovjetunió egy ik  legna

gyobb nyilvános könyvtára é s  a külföldi irodalom központi gyűjtőhelye*

Működésének első  éveiben könyvtárunk figyelmét a z  uj munkaformák és 

m ódszerek k eresése  kötötte le, különösképpen a z  olyan feladatok megoldása, mint 

például a legaktuálisabb és legértékesebb idegen nyelvű irodalom állományának 

kialakítása, állandó o lvasóközönség szervezése , a z  állományban levő  és  beszer

zendő irodalom tartalmi feltárása*

A  könyvtár pár tucat könyvvel kezdte munkáját; jelenleg, 45 év i működése 

után, állománya 3 500 000 könyvtári egység, 127 nyugati és  keleti nép nyelvén 

/nem számitva ide a Szovjetunió népeinek nyelveit/. A z  állomány évente a v ilág 

minden részérő l beérkező 150 000 könyvvel é s  időszaki kiadvánnyal gyarapodik* 

Gyarapítása egyetem es jellegű, k ivéve a műszaki, az orvostudományi és  a mező- 

gazdasági irodalom területét. A z  állomány tekintélyes részét a társadalmi-politi

kai é s  természettudományi szakirodalom, a szépirodalom, nyelvtudományi és  iro

dalomtudományi munkák, tájékoztató kiadványok alkotják. A  könyvtár mind az 

intézményeket (minisztériumokat, hivatalokat, központi kiadókat, tudományos in

tézeteket és  szervezeteket, egyetemeket és  főiskolákat), mind pedig a tudomá

nyos dolgozókat, szakembereket ellátja külföldi kiadványokkal. 1967-ben 43 000 

o lvasója  volt, akik több mint 2 millió könyvet, folyóiratot és  hirlapot kölcsönöztek

MATVEEVA, Gr. V*: Bibliograflcseszkoja, dej atel'no 021* Vszeszojuznoj 
’ goszudarsztvennoj biblloteki inosztrannoj literaturü v  Mosxkve, -  Elő
adás a z  IFX/A. 34. ülésszakán ( Frankfurt am Main, 1968. augusztus)«
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ki. Ezenkívül a Szovjetunió óriási területén szétszórtan fekvő 300 vá ros  1800 

könyvtárának könyvtárközi kölcsönzés utján, továbbá külföldre 28 o rszág  73 

könyvtárának nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés utján küld könyveket.

A  könyvtár egyik legfontosabb feladata a szovjet olvasók, szovjet intézmé

nyek és  szervezetek  tájékoztatása a  tudomány és  irodalom külföldi fejlődéséről, 

a külföldi tudomány és  kultúra legjelentősebb eredményeinek népszerűsítése és 

propagálása a szovjet szakemberek körében; e zze l előmozdítja a Szovjetunióban 

és  különböző országokban élő nemzetek közötti széleskörű kulturális kapcsolar- 

tok fejlesztését. M indezek érdekében e lvégz i a könyvtárba érkező teljes külföldi 

irodalom bibliográfiai feldolgozását, és  tudományos kutató munkát fejt ki a kül

földi könyvtártudomány, bibliográfia és  bibliológia területén.

máünry©s JbiJbliossráüfiiaűi nmnamlksa

Tudományos bibliográfiai tevékenységet a könyvtárban több osztá ly  is foly

tat, e munka zömét azonban a tudományos bibliográfiai osztály végz i. A  könyv

tár tudományos munkatársai ( a  600 dolgozó közül körülbelül 350 a szakember: 

felsőfokú képzettséggel, idegen nyelvismerettel rendelkező könyvtáros és  bibliográ

fus) rendkívül nagy munkát végeznek  nemcsak a könyvtárunkba, hanem a Szov

jetunió más nagy könyvtáraiba is beérkező külföldi irodalom /könyvek és  folyó

iratok/ tartalmának feltárása terén.

A  könyvtár bibliográfusai áttanuimányozzák és feldolgozzák a külföldi ki

adványokat; bibliográfiai kartotékokat vezetnek, amelyek alapul szolgálnak külön

böző jellegű tájékoztatásokhoz, a bibliográfiák és  tájékoztató bulletinek összeá l

lításához.

A  Btiöirnyrvelk ffeiajkjJLgozáisa.

Evek óta ad ki a  könyvtár annotált tájékoztató bibliográfiai és katalóguscé

dulákat a könyvtárba beérkező valamennyi uj könyvről, a társadalmi-politikai és 
természettudományos diszciplínák, valamint a könyvtártudomány területén megjelent 

folyóirat- és hirlapcikkekről. A  bibliográfiai cédula struktúrája a következő: a z  

eredeti nyelven feltüntetik a szerzőt, a  címet, a  megjelenési adatokat; ezután kö

vetkezik a  könyv v a gy  cikk címének orosz nyelvű fordítása, eseüeg annotáció -  

amennyiben a cim nem adja v issza  megfelelően a mü tartalmát. Évente 8 milliós 

példányszámban több mint 60 000 annotált cédula készül, nyomdai utón. Ezen

kívül a bibliográfusok évente 40 000 nem-annotált cédulát sorolnak be a könyv

tár bibliográfiai nyilvántartásaiba.

A  könyvtár uj külföldi könyveiről készült bibliográfiai katalóguscédulák 

sorozatokban jelennek meg, az egyes  sorozatokon belül pedig szakcsoportok
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Díirnmerth, Dezső.A Budapesti egvétemi könwtár gvüjteményének keletkezése 
1561— 1635. Budapest, 1963.18 ok (A ^Budapesti egyetemi könyvtár kiadványai. 20). 
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Hctophh Biiő.iiioTeKH ByianeuiTCKoro vHiiBepciiTeTa b 1561 

1635 rr.
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1279160
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---- _-------------------- á

szerint* Jelenleg 26 sorozat kiadása folyik /52 szakcsoportban/. Ilyenek például: 

történelem, filozófiai tudományok, közgazdaságtudományok, természettudományok, 

szépirodalom, nyelvtudomány, a z  idegen nyelvek tanításának módszerei* -A ter

mészettudományi sorozatba például a következő szakcsoportok tartoznak: mate

matika, csillagászat, fizika és  mechanika, kémia, geológia  és  földrajz, biológia.

A z  irodalomtudományi sorozat szakcsoportjai: Anglia, a z  U SA , Ausztrá lia  és  

Kanada; Belgium, Franciaország, Francia-Svájc; Spanyolország, Latin-Amerika 

és  Portugália; a skandináv országok, Finnország és  Hollandia; O laszország; 

Bulgária; Csehszlovákia; Jugoszlávia; Lengyelország; M agyarország; Románia*

A z  uj külföldi könyvek katalóguscéduláit jelzetekkel látják el, amelyek 

alapján a z  o lvasók az illető kiadványt a könyvtár olvasótermeiben va gy  könyv

tárközi kö lcsönzés utján megkaphatják*

A  perSodüüknuLmolk: felcRolggozásai
A  könyvtárnak a külföldi természettudományos időszaki kiadványok cikkeiről 

kiadott tájékoztató bibliográfiai cédulái a világ 40 országában megjelenő 1500 kül

földi folyóirat és gyűjteményes kiadvány anyagáról adnak információt, A  bibliográ

fiai kartoték ilyen formája operatív tájékoztatást jelent, rendkívül fontos a szak

emberek számára. A  cédulák három sorozatban (biológia, matematika, fizika) je

lennek meg; a felhasználó szakemberek munkájának megkönnyítése érdekében 

mindegyik sorozat több szükebb szakcsoportra és  alcsoportra tagolódik. A  bio-

1F-2
BeHrpHHD 889

(05) 
B. CB.
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lógia i sorozatnak például 11 szakcsoportja van (morfológia; sejtek és szövetek 

fiziológiája és  kémiája; genetika; a fehérje és  a nukleinsavak biokémiája; stb .), 

s valamennyi szakcsoport ismét szükebb szakterületekre oszlik  ( például "a vér

keringés és  lé g zé s  fiziológiája" a következő alcsoportokat tartalmazza: általános 

rész; vérnyomás; a szív  fiziológiája; hőszabályozás és  hipotermia; lé g z é s ) .

A. fentebb említett adatokon kívül a tájékoztató bibliográfiai kartotékokra rá

vezetik  a sorozat és  szakcsoport jelzetét, az ETO-számot, a könyvtárban hasz

nált folyóiratjelzetet, valamint a cédula sorszámát*

A  külföldi időszaki kiadványok könyvtártudományi, bibliográfiai, dokumen

tációs és bibliológiai vonatkozású cikkeiről és  anyagairól készült tájékoztató 

bibliográfiai cédulák jelentős segítséget nyújtanak a könyvtáraknak és tanintéze

teknek, a bibliográfusoknak, könyvtáros szakembereknek. A  cédulákat a külön

böző országokban 25 nyelven megjelenő és a Külföldi Irodalom O ssz-szövetség i 

Könyvtárába vagy  más moszkvai könyvtárakba érkező mintegy 120 könyvtártu

dományi szakfolyóirat és  gyűjteményes kiadvány feldolgozása alapján állítják 

össze . A  cédula a bibliográfiai cimleirás mellett a cikk tartalmát röviden ismer

tető annotációt közöl, vagy  csupán a cim fordítását, ha az feltárja a tartalmat. 

Tájékoztatási célokra a cikkeket a következő szakcsoportok szerint válogatják 

össze : a könyvtárügy szervezete, bibliográfia, dokumentáció, bibliológia, tájékoz- 

tató bibliográfiai é s  referenszmunka, állománygyarapítás, feldolgozás és raktározás, 

olvasószolgálat, könyvtárépités és berendezés, könyvtárosképzés stb.

Komoly munkát v ég e z  a könyvtár a humán tudományok beerkező külföldi 

kurrens szaksajtójának bibliográfiai feldolgozásával. A  feldolgozó munka alap

ján bibliográfiai szakkatalógusokat létesítenek, amelyek gyakran páratlan értéket 

képviselnek. Például csak 1967-ben több mint 3000 angol, német, francia és K e 

leti nyelvű folyóirat- és hirlapcimet vettek nyilvántartásba. Különös figyelmet ér- 

demel a külföldi szerzők  orosz nyelvre fordított müveinek bibliográfiai kartotékja, 

amely a 18. századtól napjainkig az önálló müvek címleírását és  az időszaki ki

adványok analitikus feltárásának eredményeit tartalmazza. Rendkívül érdekes a 

nyelvtudománnyal és  az idegennyelv-oktatási módszertannal foglalkozó orosz és 

idegen nyelvű munkák nyilvántartása; ezeket a harmincas években kezdték el ve

zetni. A  fontosabb európai nyelveken és a legelterjedtebb keleti nyelveken meg

jelent társadalmi-politikai szakirodalom bibliográfiai kartotékjai az egy'es külföldi 

országok kül- és  belpolitikájának, népgazdaságának és kulturális fejlődésének 

kérdéseire terjednek ki.
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éle©) adtatta BaBteB fiffpggirááffn a> i  mnuumikm

A. természettudományok és  a humaniórák tárgyköréből összeállított bibliog

ráfiai kartotékokat a könyvtár olvasóinak rendelkezésére bocsátják, s amint már 

említettük, ezek  szolgálnak alapul a bibliográfiai tájékoztatáshoz és  a bibliográfiai 

munkák szerkesztéséhez. Itt jegyezzük  meg, hogy a könyvtár évente körülbelül 

50 000 bibliográfiai tájékoztatást nyújt, különböző intézményeknek és  egyéni ol

vasóknak a  legkülönbözőbb szovjet városokból és külföldről érkező kérésére,

A  bibliográfiai tájékoztató munkának igen sok ága van: a szükséges bibliográ

fiai és  ténybeli adatok kikeresése, szóbeli felvilágosítás társadalom- és  termé

szettudományi, irodalmi, művészeti kérdésekben; Írásbeli tájékoztatók elkészítése, 

amely olykor nagyon gondos és  elmélyült munkát kíván a bibliográfusoktól. A  

könyvtárban a tájékoztató bibliográfiai szolgálatot lényegében a bibliográfiai rész

leg  képzett szakemberéi látják el, ebbe a munkába azonban bevonják a könyv

tár egyéb osztályainak, különösképpen a tudományos bibliográfiai osztálynak a 

dolgozóit is. Hogy a tájékoztató bibliográfiai tevékenység aktív segítséget nyújt 

az olvasóknak és a könyvtár egyik legfontosabb munkaterületévé fejlődik, arról 

a z  évente adott tájékoztatások számának állandó növekedése tanúskodik: az 

utóbbi tiz évben e z  a szám csaknem két és fé lszeresére emelkedett, és  elérte 

a z  50 000-et.

M  ItolitED g r  áJ: iaűi fldaafl'váursyra flc

A  könyvtár bibliográfiai tevékenységében fontos helyet foglal el a központi 

katalógusok, bulletinek, bibliográfiák, útmutatók kiadása. A z  ilyen jellegű kiadvá

nyok együttes évi terjedelme eléri az 1000 nyomtatott ivet.

1948 óta a könyvtár kiadja a Szovjetunió könyvtáraiba érkezett uj külföldi 

könyvek központi katalógusát. E z a kiadvány két sorozatra tagolódik: A_ soro

zat -  természettudományok; B sorozat -  társadalomtudományok. Mindkét sorozat

ban évente hat szám jelenik meg. A  bulletin az anyagot szakrendben csoporto

sítva közli; a  címleírásokat a mü címének orosz nyelvű fordítása egészíti ki, va

lamint azoknak a könyvtáraknak a megjelölése, amelyekben a könyvek megtalál

hatók. A  bulletin minden egyes  száma tartalmazza a szerzők és  a címek betűren

des mutatóját. Anyagának összeállításában több mint 500 könyvtár v e s z  részt.

1949-től kezdve a könyvtár évente közzéteszi a szovjet könyvtárakba járó 

külföldi tudományos folyóiratok központi katalógusát /természettudományok, orvos- 

tudomány, mezőgazdaság, műszaki tudományok/. A  folyóiratcímek, amelyek száma 

az utolsó kiadásban meghaladta a 9000-et, a katalógusban betűrendben szere

pelnek, de a jegyzéket kiegészíti a folyóiratok szakmutatója.



A. szakemberek körében nagy érdeklődés mutatkozik az évente 12-szer 

megjelenő 'H im icseszkaja iníormacijaM ( Kémiai tájékoztatás) cimü bulletin iránt, 

amely operatív tájékoztatást nyújt a külföldi forrásokról é s  anyagokról (körü l

belül 30 000 c ik k rő l).

A  Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Társadalomtudományi A lap 

könyvtárával együttműködve ,fNovaja inosztrannaja. ékonomicseszkaja literatura"

(U j külföldi közgazdaságtudományi Irodalom ), "Novaja inosztrannaja isz to ricsesz- 

kaja literatura” ( Uj külföldi történettudományi irodalom ), "Novüe knigi i sztat*i 

po vd sztokovedenij u” ( Uj orientalisztikai könyvek és cikkek) stib. cimmel tesz 

k özzé  tájékoztató bibliográfiai bulletineket a könyvtár*

A z  időszaki kiadványokon kívül könyvtárunk biobibíiográfiákat is  ad ki 

külföldi /klasszikus és  modem/ Írókról, a  "Zarubezsnüe piszatefi" ( Külföldi írók) 

c. sorozatban. E zek  a bibliográfiák bevezető tanLilmányban ismertetik a z iró éle

tét és  tevékenységét, szisztematizált formában közük müveik és  a kritikai iroda

lom bibliográfiáját a z  eredeti nyelven és  oroszul* Ebben a sorozatban eddig 

több mint 100 bibliográfia jelent meg, például Jack London, Brecht, Becher,

O’Henri, Barbusse, Ivó Andrie, NezvaJL, J. Reed, Laxness, Taufik ai Hakim és 

mások életművéről*

A  könyvtár alapvető tudományos bibliográfiai kézikönyveket és biblio gr ár

fiákat is állít ö ssze , bennük az iró müveiből megjelent orosz fordítások és  a z  

orosz nyelvű kritikák annotáit bibliográfiáját, irodalomtörténeti függelékeket és 

számos kiegészítő mutatót. Ilyen bibliográfia pL a "Prosper Mérimée”, a "Sha

kespeare" ( amelyet a z  iró szülőhazájában, Angliában is egyedülálló kiadvány

nak tekintenek), a "Honoré de Balzac" stb* A  tudományos bibliográfiai kiadvá

nyok közül meg kell említeni a z  "Osznovíie proizvedenija inosztrannoj hudozseszt- 

vennoj Jiteraturü" ( A  legfontosabb külföldi szépirodalmi müvek) c. bibliográfia első 

kötetét (Európa és a z  U S A  anyaga alapján)/ amely a Külföldi Irodalom Összs- 

szövetségi Könyvtára mintegy negyven évi munkájának eredménye, kedvenc 

gyermeke és büszkesége. Jelenleg készül a kiadvány második kötete /az ázsiai 

és  afrikai országok anyagáról/. Tudományos érdeklődésre tarthat számot, a 

"Hudozsesztvermaja literatura sztran Latunszkoj Ameriki v  ruszszkoj pecsati"

( A  latin-amerikai országok  szépirodalma az orosz sajtóban) cimü bibliográfia*

A  Szovjet írók S zövetségéve l együttműködve adja ki könyvtárunk a "Perevodü 

szovetszkih piszateLej na inosztrannüe jazüki” ( Szovjet Írók müveinek idegen 

nyelvű fordításai) cimü bibliográfiát,, amelynek eddig 3 kötete jelent meg. Most 

készül a "Dvizsenie Szoprotivienija v  sztranah Evropü v  period Vtoroj mirovoj 

vojnü" ( A z  európai országok ellenállási mozgalmai a második világháborúban)
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(50  iv)^ a  "Gete v  ruszszkoj pecsati" ( Goethe az o rosz  sajtóban) (4 0  iv ) és  

a  "Perevodü  szLavjanszkih avtorov na ruszszkij jazük ( S z lá v  szerzők  müveinek 

orosz fordításai) (8 0  iv ) cimü bibliográfia,

A. Külföldi Irodalom O ssz-szövetség i Könyvtárában folyó hatalmas bibliog

ráfiai tevékenység megköveteli a szakmai készségek  állandó fokozását, a tovább

képzést, a z  önálló kutató tevékenységet és  a bibliográfiai munka módszereinek 

tanulmányozását, Éppen ezért a könyvtár kiadásában megjelenő minden egyes  

bibliográfiai munkát a közös erő feszítések  eredményének, a közösség i munka 

gyümölcsének lehet tekinteni*

Fordította: Tarr Lászlóné

M . IKtiÓLIFÖiLIDI IKOBAJLOM 

Ö SSZ -S ZÖ ¥ E fS É G I KÖMY¥TÁMÁMÓ]L 

ME. M-SZO¥JBT SZ AKFOl/YŐIM ATOKB AM 

MEGS-JJEfc/IEM'T TAMBI/MÁIiíYOK ¥ÁBOGATOTT JrEGYZÉKB*

Die Allunionsbibliothek fúr fremdsprachige Literatur in Moskau erhielt einen 
Neubauj.. =» Zbl. Bibi, 81. Jg. 1967. 9. no. 565. p.

B E R E C ZK Y  László; Budapesti b eszé lge tés  M. L Rudomino könyvtárigazgatóval, 
a z  IF L A  aLelnökével, «  Könyvtáros. Budapest. 18. évf, 1968. 4. sz. 191-194. p.

CERNY, V.: Vse svazová  státní knihovna zahranicní literatury v  M oskvé. * Kni- 
hovnik. Praha. 7, roc. 1962, 8. no. 224-227, p.

KO RD A, Vse svazo  vá  státna kniánica inorecovej literatury. = Citatel*. Martin
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