
A  T Á J É K O Z T A T Ó -B IB L IO G R Á F IA I D O K U M E N T Á C IÓ  
S Z A B V Á N Y O S ÍT Á S A  A  SZO V JE T U N IÓ B A N

A.A. HRENKOVA

A  szerző Sztandartizacija mformarionno-bibliograflcseszkoj doku- 
mentácii v SzSzSzR c. cikkét (Szovetszkoe Bibliotekovedenie, 1977. 
Зло. 49—64.p.) TARR Lászlóné tömörítette.

A  Szovjetunióban a szabványosítás egységes országos rendszere átfogja a népgazda
ság valamennyi területét, szervezi és szabályozza az igazgatás valamennyi szintjét (állami, 
ágazati, köztársasági, vállalati) a termelési tevékenységet.

Növekedett a szabványok felhasználásának a területe, olyan területeken is bevezet
ték a szabványok használatát, mint a műszaki-gazdasági információ osztályozása és kódo
lása, az igazgatás automatizált egységes dokumentációs rendszere, a tudományos-műszaki 
tájékoztatás módszereinek és eszközeinek megszervezése, a könyvtári-bibliográfiai és szer
kesztési-kiadó tevékenység.

A szovjet tájékoztatási szervek és a könyvtári-bibliográfiai intézmények előtt a fo 
lyó ötéves terv időszakában a következő feladatok állnak: széles körben be kell vezetni az 
integrált információs rendszereket és a szolgáltatásoknak olyan fajtáit, mint amilyenek 
például az analitikus szemlék, a szelektív információ-terjesztés és a retrospektív visszake
resés; az információ hagyományos formáiról át kell térni a géppel olvasható információ- 
hordozók használatára és fel kell használni a kommunikáció adta lehetőségeket, csator
nákat; ki kell alakítani az automatizált információs központokat, amelyek egyrészt lehe
tővé teszik a tudományos tájékoztatás egységes rendszerének a könyvtári hálózatokkal 
való funkcionális egyesítését és azok infrastruktúrájának bővítését, másrészt, hozzájárul
nak a nemzetközi együttműködés területén az információcsere fejlesztéséhez.

A  tájékoztató-bibliográfiai dokumentáció egységesítése és szabványosítása egyike 
azoknak a kötelező előfeltételeknek, amelyek biztosítják a tudósok és szakemberek tudo
mányos információkkal és könyvtári-bibliográfiai szolgáltatásokkal való magasszintű és 
operatív kiszolgálását. Lehetővé teszi a nyomtatott sajtótermékek és egyéb információs 
forrásanyagok egyszeri feldolgozását és eredményeinek többszöri felhasználását, valamint 
a tudományos tájékoztatás valamennyi láncszemének kölcsönös kapcsolatát és együttmű
ködését, mind az országon belül, mind nemzetközi viszonylatban.

A  Szovjetunióban a katalógusok, bibliográfiai és tájékoztató kiadványok számára 
készülő leírások „A  könyvtári címleírás egységes szabályzata” szerint készülnek. A  sza
bályzat első kiadása 1959-ben, de a nemzetközi kompatibilitás biztosítása céljából kiegé
szítésekkel és változtatásokkal új átdolgozásban 1970-ben jelent meg.

A  címleírtási szabályzatok előkészítsében és kidolgozásában részt vett az Össz-szö
vetségi Könyvkamara, az Állami Lenin Könyvtár, a Szovjetunió Állami Tudományos-Mű
szaki Nyilvános Könyvtára, a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár, a Tudományos Akadémia 
Könyvtára, a V IN ITI és a Társadalomtudományi Tájékoztatási Központ. A munkálatokat 
a Szovjetunió Címleírási Bizottsága irányította.
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A  sajtótermékek formai kialakítására vonatkozó szabványokat, valamint a termino
lógiai szabványokat a fenti intézmények az Össz-szövetségi Könyvkamara irányításával 
dolgozták ki.

A könyvtárügy és a tájékoztató-bibliográfiai tevékenység területén kidolgozott és 
jelenleg érvényben lévő országos szabványok első csoportjához azok tartoznak, amelyek 
meghatározzák a bibliográfiai-könyvtári leírás rendjét és módszertanát. A  szabványok má
sodik csoportja szabályozza a leírásban szereplő egyes elemek feltűntetésének módját (pl. 
az orosz szavak rövidítése a könyvtári-bibliográfiai leírásban, az időszaki kiadványok cím
rövidítésének szabványa stb.). A  harmadik csoportot azok a szabványok alkotják, ame
lyek a nyomtatásban megjelenő kiadványok formai kialakítását szabályozzák, különös te
kintettel azokra az elemekre, amelyek a leírásban bibliográfiai forrásként szolgálnak. A  
negyedik csoportba az úgynevezett terminológiai szabványok tartoznak.

A  sajtótermékek leírására megjelent országos szabványok új szakaszt jelentettek a 
katalogizálás elméletében és gyakorlatában. A  szabványosítás területén hiányzó tapaszta
latok és a nagy eltérések a könyvtári és a bibliográfiai leírás szabályai között ugyanis azt 
eredményezték, hogy különbségek voltak a leírás struktúrájában, más volt az egyes feje
zetek tartalma és eltérő volt a használt terminológia.

Az érvényben lévő szabványok előnyeit és hátrányait a szaksajtó hasábjain orszá
gosan vitatták meg, 1972-ben országos tanácskozást szerveztek. A  tanácskozáson figyel
met fordítottak arra, hogy a számítástechnika felhasználásának elterjedésével összefüg
gésben maximálisan egységesíteni kell a különféle sajtótermékek leírásának módszerét. A  
különböző országokkal kialakítandó információcsere megszervezése érdekében, az IFLA, 
az ISO és a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ megfelelő doku
mentumait használták fel.

Az ISBD/M és az ISBD/S nemzetközi szabványtervezetek megvitatására az Állami 
Lenin Könyvtárban 1973—1974 között szervezett tanácskozásokon a sajtótermékek leírá
sával foglalkozó vitában magasan képzett szakemberek vettek részt és a Tárcaközi Katalo
gizálási Bizottság, annak négy munkacsoportja egy új komplex szabványtervezetet dolgo
zott ki ,A  sajtótermékek bibliográfiai leírása” címmel. A z új szabványtervezetet az Orszá
gos Szabványügyi Tervnek megfelelően 1976-ban a Szovjetunió Országos Szabványügyi 
Hivatalának szakvéleményezésre és jóváhagyásra felterjesztették.

Az új szabvány a könyvtárak, a tudományos tájékoztatási szervek, a bibliográfiai te
vékenységgel foglalkozó intézmények és a nyomtatott katalóguscédulákat kiadó szerkesz
tőségek számára készült. Nemcsak a bibliográfiai leírást hivatott egységesíteni, hanem az 
információ különféle formái számára a nyomdatermékek bibliográfiai leírásának alapsza
bályait, a feltüntetendő adatelemeket, azok sorrendjét, elhelyezésük módját és az adatel
választó jelek rendszerét is. A teljes bibliográfiai leírás nyolc mezőből tevődik össze, ame
lyek a következő sorrendben helyezkednek el:

— cím és a szerzőségre vonatkozó adatok;
— kiadás adatai;
— megjelenési adatok;
— mennyiségi jellemzők;
— megjegyzések;
— az ISBN és az ISSN szám, az ár és a példányszám.
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A leírás egyes területeit egymástól pontosvesszővel kell elválasztani.
Az új szabvány valamennyi nyomdatermék számára biztosítja az egységes leírást, 

beleértve az analitikus leírás szabályait is.
1975—1976-ban még számos már 1969—1970 között megjelent szabvány ellenőrzé

sét és módosítását fejezték be. Ennek alapján előkészítették és jóváhagyták „A z orosz sza
vak és szókapcsolatok rövidítései a bibliográfiai leírásban” , valamint „A z időszaki kiadvá
nyok címrövidítései”  módosított szabványokat.

. Az országos szabványok összeállítása területén az egységesség biztosítása érdekében 
a Szovjetunió Országos Szabványügyi Hivatala a tudományos tájékoztatás, a könyvtárügy 
és a bibliográfia, a szerkesztési-kiadói munkák szabványosításával foglalkozó tárcaközi 
bizottságot hozott létre.

A Bizottság 1976. novemberében tartott tanácskozásán megvitatták az 1977—1980 
évi távlati szabványosítási tervet. A  tájékoztató-bibliográfiai dokumentáció és a könyvtá
ri munka területén a következő szabványok kidolgozását tervezik: „A z európai nyelveken 
megjelenő kiadványok bibliográfiai leírásában a szó és a szóösszetételek rövidítésének a 
szabványa” , „A  zeneművek bibliográfiai leírása” , „A  hanglemezek bibliográfiai leírása” , 
,Л  képzőművészeti alkotások bibliográfiai leírása” . „A z  információs kiadványok rendsze

re” címmel olyan szabvány kidolgozását javasolják, amely meghatározza a referáló, a bib
liográfiai kiadványok, a szemlék és a gyorstájékoztatók rendeltetéseit, tartalmát, struktú
ráját és formai kialakítását.

A  tárcaközi Bizottság szükségesnek tartja, hogy kutató munkákat szervezzenek 
a tájékoztatás, a könyvtárügy és a bibliográfia területén olyan szabványok és normatív 
műszaki dokumentumok kiadolgozására, amelyek eddig még nem tükrözték megfelelően 
a szovjet könyvtárak és tájékoztatási szervek különféle tájékoztató-bibliográfiai doku
mentációjának a szükségleteit.

Napjainkban a szabványosítás túlnő az ország határain. A Szovjetunió számára el
sőrendű jelentőségűek azok a szabványok, amelyeket a KGST keretén belül dolgoznak ki. 
A  KGST szabványok egységes alkalmazása fölöslegessé teszi azt, hogy a tagországokban 
hasonló szabványok kidolgozásával foglalkozzanak. A  minisztériumok és hatóságok szá
mára 1976-tól kezdődően az országos szabványosítási tervben előírják a KGST szabvá
nyok bevezetését.

A  tájékoztató-bibliográfiai dokumentáció területén a szabványok kidolgozását és 
kötelező alkalmazását a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ irá
nyításával a KGST-tagországok számára az 1974-ben határozták el.

A világ könyvtári társadalmának körében nagy elismerést szerzett a Szovjetunió Tár
caközi Címleírási Bizottsága. Ez a bizottság, a szovjet szakemberek közreműködésével, 
részt vesz számos nemzetközi kézikönyv-jellegű kiadvány kidolgozásában. A z IFLA  meg
bízása alapján a Szovjetunió Tárcaközi Címleírási Bizottsága 28 európai ország részvételé
vel legutóbb előkészítette a „List o f Uniform Heading for Higher Legistlative and Mi
nisterial dies in European Countries” c. kézikönyvet, amely 1975-ben Londonban az 
IFLA  kiadásában jelent meg.

A Szovjetunióban a tudományos tájékoztatás, a könyvtárügy és a bibliográfia terü
letén az egységesítés és a szabványosítás további fejlesztése megkívánja, hogy szervezési és
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tudományos-kutató tevékenységet fejtsenek ki a szabványosítás fejlesztése érdekében. 
Meg kell határozni a szabványosítás tárgyát, a szabványok kategóriáit és fajtáit, biztosíta
ni kell, hogy a nagykönyvtárak és az össz-szövetségi tájékoztatási szervek távlati és évi 
munkaterveikbe iktassák be a szabványok és egyéb normatív-műszaki dokumentumok ké
szítésével kapcsolatos munkákat.

S Z A K K A T A L O G IZ Á L Á S  A  K Ö N Y V T Á R T U D O M Á N Y I  
G Y Ű J T E M É N Y B E N . E G Y  K Ö N Y V T Á R T U D O M Á N Y I S ZA K R E N D S Z E R

T E R V E

Friedrich SUMMANN: Probleme der Sachkatalogisierung im Fach 
Bibliothekswissenschaft. Mit einem Entwurf einer Fachsystematik 
Bibliothekswissenschaft. Deutscher Bibliotheksverband, Arbeitsstel
le für das Bibliothekswesen, Berlin (-West), 1976. 81 p. /Bibliotheks
dienst, Beiheft 122.// munkája alapján KÖVENDI Dénes tömörítette.

A munka a szerzőnek a hamburgi szakfőiskola könyvtárszakán benyújtott szakdol
gozatára épül. Tárgyát nem általános elméleti szempontból tálja fel, hanem egy konkrét 
feladat megoldását dolgozza ki: az önálló könyvtártudományi gyűjtemény (szakkönyv
tár) szabadpolcos rendszerének a legmegfelelőbb szakrendjét keresi -  elsősorban a könyv
tárosképző főiskolák számára — 4—5000 kötetes állományra számítva.

Bevezetőben áttekinti a NSzK könyvtárosképző főiskoláinak szakkönyvtárában, va
lamint néhány egyetemi, illetve általános tudományos könyvtár könyvtártudományi kü- 
löngyűjteményében használt öszakrendszereket. Mindenütt valamilyen (többnyire házilag 
szerkesztett) hierarchikus osztályozási rendszert alkalmaznak — nemcsak a tézaurusz, ha
nem még a tárgyszókatalógus is ismeretlen ezekben a szakkönyvtárakban.

Saját rendszerének kidolgozásához főként a Bajor Állami Könyvtár osztályozási 
rendszerének, valamint (részletkérdésekben) a müncheni egyetemi könyvtár szakkatalógu
sának és az ETO-nak a tanulságait használja fel a szerző. Általános elvként leszögezi, hogy 
a szakkönyvtár szakrendjét nem lehet egyszerűen kiemelni egy általános osztályozási 
rendszer megfelelő szakjából — olyan rendszert kell kialakítani, amelynek középpontjá
ban az illető szakterület áll, s hozzá való viszonyuknak megfelelően helyezkednek el kö
rülötte a rokon, határ- és segédtudományai.

Különleges újításokra nem törekszik a szerző. Az általa kidolgozott szakrend bizo
nyára valóban praktikusabb, mint a röviden ismertetett, hasonló célokat szolgáló többi. 
Munkájának fő értéke azonban nem is a kész osztályozási rendszer önmagában véve, ha
nem azoknak a problémáknak alapos átgondolása, amelyek a rendszer szerkesztése során 
felmerülnek: tudomány-e a könyvtártudomány egyáltalában; hogyan lehet elhatárolni a 
dokumentalisztikától, levéltártantól stb.; hogyan lehet elhelyezni az információ- vagy 
kommunikációtudományok együttesében; hogyan lehet elhatárolni a ma könyvtárügyét 
a könyvtártörténettől (a szerző 1945-öt ajánlja határnak) stb. Még csak nem is aproblé-
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