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ÚTMUTATÓ A BIBLIOGRÁFIA HASZNÁLATÁHOZ

Tökéletes bibliográfia nincsen - ezzel a tudattal adjuk közre jelen összeállításun
kat is, bár törekedtünk a tökéletességre. Mégis fel kell hívnunk néhány dologra a fi
gyelmet, amely akadályozott abban, hogy teljes, tökéletes munkát adjunk ki a 
kezünkből.

Mint minden bibliográfia összeállítása, úgy ez is közösségi munkát takar. Ez a 
közösségi munka magában rejti az eltérő megítélés lehetőségét. Az egyes cikkek 
szakmai besorolását gyakran eltérő módon határoztuk meg, s talán az olvasónak, a 
bibliográfiát használónak is más lesz a véleménye. A besorolást illetően azonban há
rom dologra egyértelműen fel kell hívnunk a figyelmet. Az egyik: a IURO által hasz
nált tizedes osztályozásból következik, hogy egyes témák két, sőt három helyen is 
szerepelnek. Példaként az erdészettörténetet hozzuk fel, amely megtalálható az üzem
gazdaságnál (648) és az erdészeti politikánál (902).

A másik, szintén a IUFRO által alkalmazott rendszerből következik, hogy a köz
gyűléseket, tanácskozásokat külön tárgyalja, de az ott elhangzott előadások esetleg 
lehetnek jól besorolható, szakmailag szintén meghatározhatók is Mi azonban ezt a 
másodlagos besorolást nem tudtuk elvégezni. Tehát a közgyűléseken, konferenciákon 
elhangzott előadások (ha azok nem kimondottan szakmai, hanem egyesületi, társasági 
stb. rendezvények voltak) csak egy helyen szerepelnek.

Itt jegyezzük meg a harmadik hiányosságot nincsenek keresztutalások. Tehát 
minden cikket egyetlen helyen helyeztünk el, amelyre csak a névmutató utal. A külön
böző keresztutalások ugyanis annyira bonyolulttá, szinte kibogozhatatlanná tették vol
na a munkánkat, hogy ettől el kellet tekintenünk. A bibliográfia használónak így azt 
ajánljuk, hogy a kiválasztott téma mellett annak környékét, illetve az abban a témában 
rendszeresen publikáló szerző névmutatóját is nézze meg, s akkor további cikkeket is 
talál, felfedez.

Szintén a közösségi munkából következik, hogy a szerzőket is bevontuk a bib
liográfiai összeállításba. Ezzel elértük, hogy az általunk át nem nézett erdészeti, neta
lán nem is erdészeti kiadványok egy-egy cikkét is begyűjthettük. Ugyancsak ez adott 
lehetőséget a külföldön megjelent, de magyar vonatkozású erdészeti anyag felvételére 
is. Itt azonban ismét utalnunk kell újabb nehézségre. A szerzők által megadott biblio
gráfiai adatok gyakran hiányosak. Nekünk kellett döntenünk, hogy mennyi bizonytalan 
adatot fogadunk el, tűrünk meg a bibliográfiánkban. Egy határon túl ugyanis a sok 
hiányos cikk a bibliográfia használhatóságát, komolyságát veszélyezteti. Reményeink 
szerint ebben a kérdésben sikerült egy köztes, még nem zavaró megoldást találnunk.

Bibliográfiánk látószögébe - a IUFRO által kidolgozott osztályozásnak megfele
lően- a szűkebben vett erdészeti irodalmon kívül a faipar, a természet- és környezetvé
delem és a vadászat is bekerült. Ezekben a témákban azonban nem tudtunk, s nem is 
törekedtünk a teljes körű bibliográfia összeállítására. Munkánk azonban feltehetően 
segítséget jelent majd az illető szakterületek bibliográfiájának az elkészítéséhez. A 
vadászattal kapcsolatban még megjegyezzük, hogy ott a könyvek és a Magyar Vadász 
évfolyamait illetően törekedtünk a teljességre. A Nimród esetében azonban jelen ösz- 
szeállításunkban már csak elsősorban az élőhellyel kapcsolatos írásokat szerepeltetjük.

Bibliográfiánkban nincsennek benne a (jórészt politikai) napi- és hetilapok cik
kei, az üzemi újságok, illetve a különböző, tudományt népszerűsítő képesújságok írásai. 
Az ott közölt adatok ugyanis csaknem minden esetben megtalálhatók a szakmai sajtó
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bán. Ugyanakkor jónéhány, nagy könyvtárakból is hiányzó kiadványt, kéziratjellegű 
cikket is szerepeltetünk. Ezek általában az EFE és ÉRTI könyvtárában találhatók meg, 
illetve az olvasóknak azt ajánljuk, hogy a kiadóként megjelölt szervezetnél érdeklődje
nek annak beszerezhetőségéről.

Összeállításunkba felvettük az egyetemi jegyzeteket is. Főleg a soproni egyetem 
ilyen irányú kiadványainak szerepeltetésével igyekszünk elérni, hogy egy-egy adott 
témában a bibliográfia használója tényleg átfogó képet kaphasson.

Az eddigi erdészeti bibliográfiáktól eltérően közöljük - fuggeléként - a különböző 
doktori, kandidátusi és akadémiai doktori dolgozatokat is. Ezzel főleg a tudományos 
kutatóknak, legfőképpen pedig a tudományszervezőknek kívánunk segítséget nyújtani.

1. A bibliográfiai egységeknél az alábbi sorrendet követtük:

a. Könyvek, jegyzetek
- sorszám
- szerző (nagybetű)
- cím
- kiadó
- kiadás helye
- kiadás ideje
- terjedelem

b. Folyóiratokban és időszaki kiadványokban megjelent tanulmányok
- sorszám
- szerző (nagybetű)
- cím
- kiadvány neve (a gyakoribbaknál rövidítve)
- megjelenés ideje
- évfolyam
- fuzetszám
- oldalszám

c. Értekezések
- szerző (nagybetű)
- cím
- készítés éve

2. A névmutatóban használt jelölések:
- szerző
- társszerző (jele: T)
- szerkesztő (jele: X)
- társszerekesztő (jele: TX)


