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AZ ÖSSZSZÖYETSÉGI KCNYVKAMARA 35 ÉVI MUNKÁJA

A bibliográfia Ugye hazánkban a Kommunista Párt és a szovjet 
kormány állandó segítsége mellett fe jlődött. A Kommunista Párt Köz
ponti Bizottsága számos határozatban hangsúlyozta a bibliográfiának, 
mint a néptömegek nevelése eszmei fegyverének hatalmas szerepét» és 
Útmutatásokat adott az ideológiai front e részével kapcsolatos munka 
további javítására.

A b ib liográ fia i munkák között nagy Jelentősége van az állami 
bibliográfiának, mely regisztrá lja  és b ib llográfia ilag feldolgozza a 
Szovjetunióban újonnan megjelent irodalmat és tájékoztatja fe lő le  a 
könyvtárakat, tudományos Intézményeket és az olvasók széles körét.

'A szovjet állami bibliográfiának hivatása, hogy szolgálja a 
kommunista építés általános fe ladata it, a népgazdaság, a tudomány és 
a kultúra továbbfejlesztését. Eszköze a szovjet könyv propagálásának, 
alapja a könyvtárak b ib liográ fia i tájékoztató munkájának.

A szovjet állaiá b ib liográfia helyes megszervezésében igen nagy 
szerepet játszott az OSzSzSzK népbiztosi tanácsának "A b ib liográfia 
ügyének az OSzSzSzK népművelési népbiztossága ügykörébe való átadásá
ról* cimü, Lenin á lta l 1920 junlus 30-án a lá irt határozata. Ez a ha
tározat a szovjet kormány egyik legfontosabb kulturális vonatkozású 
rendszabálya vo lt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom utáni első 
években - a polgárháború és a külföldi intervenció nehéz periódusá
ban.
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Tv bogy а г Okt éber e lő tt i időkben az Oroszországban -«sg-
Jelent irodaion regisztrálását & f e jt óügyi Fői-ahatóság végezte a 
"Knizsnaja Letopisz ’“’'-ben, melyben а о к to lt о Má-r . a hiba, a formál), j 
Jellegű vo lt» Az 1917~ös februári polgári-demokratikus forradalom után 
a b ib liográ fia i regisztrálást a Főtervurcíi u jjCí>z< .11 Orosz Könyv- 
kemarira b l'ták , mely a Belügyminisztérium Intézménye volt»

A Nagy Oktéoeri Szocialista Forradalom győzelme gyökeres átalaku
láshoz vezetett az ország po litika i, gazdaa^i ua i*ul*ur«iie életében» 
Újjá kellett szervezni a o ib iiográ fiá i munkát is»

Az Orosz Könyvkamara előtt uj feladatok álltak: az állami bibliográ
fiá t  a azcvjet u'i>r á s .vj.it is'|+-úra szolgálatába -jlXitaoi, közelebb 
vinni о tudományos azúkeégle te fchoz, bi tositani a orblA0Oi-afi,ra t lje s - 
ségés, megjavítani módszertani szempontból, aok .el hat .".konyábbá tenni» 
Ezekkel a feladatokkal Pétervárott nem boldogult az Orosz Köuyvkamara.
A sajtótermékek kötelos^élddr.yainak beszolgáltatásában igen nagy hiá
nyok voltak, a megjelent könyveknek csupán 25 Jt-át tudták feldolgozni, 
a "Knizsnaja Letopiez'" igen rendszertelenül jelent meg, 1920 elejére 
pedig megszakították kiadását»

A népbiztosok tanácsa 1920 Junius 30-i határozatának az volt a 
cé lja , hogy szabályozza az újonnan megjelent irodalom b ib liográ fiá já t, 
ezt a kulturális építés szükségletei kielégítésének a szolgálatába 
á llítsa  és biztosítsa teljességét» A nyomtatott müvek b ib liográfia i 
regisztrálása állami üggyé le tt» A népbiztosok tanácsa határozatának 
végrehajtásaként az allem! b ib liográfia i feldolgozás elvégzésére uj 
b ib liográ fia i központot létesítettek  Moszkvában - az Oroszországi Köz
ponti Könyvkaraarát. 1925 októberében ez гг  OSzSriSzK Állami Központi 
KönyvUunarája nevet kapta, 1935 végén pedig átszervezték Összszövet- 
ségi Könyv kamarává» Sorban fe lá llíto ttá k  a könyvkemarakat majdnem mind
egyik szövetségi köztársaságban és néhány autonom köztársaságban.

Tehát a moszkvai üsszszövetségi Könyvkamara az idén tö l t i  be fenn
állásának 35« évfordulóját.

A szovjet állami b ibliográfia alapja és ezzel együtt a nagy tudo
mányos könyvtárak gyarapításának legfontosabb eszköze a nyomdatermékek 
Ingyenes kötelespéldány-rendszereT

Az Összszövetségl Könyvkamara ingyenes kötelespéldaryokat kap a 
Szovjetunió nyomdáitól ée ezeket szétosztja az ország nagy könyvtárai 
között, amaljek jegyzékét a kormány hagyja Jóvá. A Könyvkamarán Ke« 
resztül Jelenleg a következő könyvtárak kapják meg az uj kiadványokat: 
Állami Lenin Könyvtár, a Tudományos Akadémia Könyvtára, Állami Nyilvá
nos Szaltükov-Scsedrin Könyvtár, а ;-•£ ‘ ka^émía Kö трои t i  Társa
dalomtudományi Könyvtára, a k:'-; társasági nyilvános könyvtárak, szaros 
egytemi könyvtár /a moszkvai, l-ningrádi, azárátovi, kazánt, irkutazfci, 
tömsz*!/, a Felsőoktatási Minisztérium Állami Tudományos Könyvtára, stb. 
Néhány szakk-önjvtár válogató joggal rendelkezik, azaz meghatározott 
szakterület irodalmából kap kötslespéldányt a Könyvkamarán keresztül.

Az Öaszszövetpégi Könyvkamara évente kb. 6 m illió  különböző fajija 
kiadványt kai oszt szét a könyvtárak között. Fennállása óta kb.
I 70 m illió  könyvet, fo lyó iratot, újságot, térképet, kottát, mülapot és
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más nyomdaterméket osztott szét a könyvtárak között. Egy példány min
den kiadványból a Könyvkamarában marad. Ezt az állami bibliográfia 
öaszeállitásánál, a nyomtatott katalóguscédulák elkészítéséhez használ
ják fe l .  ▲ b ib liográfia i feldolgozás után ez a példány a -szovjet sajtó
termékek archívumába kerül, mely sérthetetlen muzeális állomány.

Az ingyenes kötelespéldány-rendszer b iztosítja  a szovjet állami 
bib liográfia számára a szükséges teljességet, a megbízhatóságot, vala
mint a statisztika és a tájékoztatás lehetőségét.

A forradalom e lő tt i Oroszországban csak egy állami b ib liográ fia i 
orgánum vo lt, a "Knizsnaja Letopisz*"« A Szovjetunióban á nyomdatermé
kek- fajtáinak megfelelően épült ki az állami bibliográfia. 5asószövet
ségi kiadványainak rendszere. Ez a rendszer fokozatosan alakult ki és 
tökéletesedett. Tevékenységének első éveiben a moszkvai Könyvkamara, 
fe lú jítva  a "Knizsnaja Letopisz’ " kiadását /nelybe annak idején a köny
veken kívül felvették az időszaki kiadványokat, térképeket, kottákat éa 
a nyomtatott mülapokat/£ főfigyelmét arra összpontosította, hogy a bib
liog rá fia i regisztrálás te ljes  legyen és hogy minden kötelespéldány be
érkezzék.

Később a Könyvkamara több rendszabályt hozott mind a bibllografá- 
landó dokumentumok köre /folyóirat- és újságcikkek, recenziók/, mind 
pedig kiadványaik rendszerének tökéletesítése és a különböző kiadvány- 
fajták b ib liograflzáláal módszerének kidolgozása tekintetében.

A speciális kiadványok b ib liográfiá ját külön orgánumokban publikál
ták: a kottákat - a "Letopisz* Muzlkal’ noj Literaturü” -ben /1931-től/; 
a térképeket - a "Kartograficaeszkaja Letoplsz*” -ban; a portrékat, pia? 
kátokát, a reprodukciókat és a nyomtatott grafikák más fa jtá it  - a 
"Letopisz* Izobrazltel'nogo Iszkuszsztva"-ban /1934-től/; a folyóirato
kat és újságokat - a "Letopisz* Periodicseszklh lzdanij"-ban /1933-tól/. 
Ez célszerűnek mutatkozott, hisz a fen ti kiadványfajtáknak megvannak a 
maguk sajátosságaik, s felvételük és osztályozásuk speciális módszert 
igényel.

A forradalom e lő tt i állami bibliográfiában a regisztrálandó iroda
lom kiválasztásának nem voltak elég szilárd e lve i, a b ib liográfia i le 
írás nem volt k ie lég ítő , az anyag elrendezése pedig a "Knizsnaja Leto
pisz *" -ban formális ismérv - betűrend alapján történt..Az Összszövetaé- 
gl Könyvkamara kollektívája nagy munkát végzett a b ib liográ fia i fe lvé te l 
módszerének, a különböző kiadványfajták osztályozásának és a regisztrá
landó anyag kiválasztásának megjavítására.

Már 1926 óta bevezették a "Knizsnaja Letopisz*"-ban az anyag szak- 
szerinti elrendezését, mely a legmegfelelőbb forma,.s lehetővé teszi az 
egyes iemeretágakban való eligazodást. Később az állami bibliográfiák 
számára speoiálls osztályozási táblázatot dolgoztak,k i, melyet sok éven 
át sikerrel alkalmaztak a Könyvkamara kiadványaiban. Meghatározták az 
irodalom kiválasztásának alapelveit, hogy - biztosítva az elsődleges 
állami b ibliográfia szükséges teljességét -  ne terheljék az állami bib
liográ fia  kiadványait jelentéktelen anyaggal. Kidolgozták az irodaiam 
osztályozásának módszereit, név- és fö ld ra jz i mutatókat á llíto ttak  öaz- 
sze a Kamara kiadványaihoz, stb. Mind e munka eredményeként tizenkét fii-
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zete van 'Az állami b ib liográ fia i regisztrálással kapcsolatos módszer
tani útmutatókénak, melyeket az Összszövetségl Könyvkamara 1947-1953 
között adott ki.

Jelenleg a Könyvkamara a kővetkező bibliográfiákat je len teti rr-эg 
rendszeresen: Knizsnaja Letopisz*, Letopisz* Zsurnál*nüh Sztatej, Lato- 
pisz* GazétDüh SztateJ, Letopisz* Reeenzij, Letopisz* Periodieseszkih 
Izdanij, Letopisz* Muzttkal*noJ Llteraturü, Letopisz* Izobrazitel*nogo 
Iszkuezszáva, Kartograflcseszkeja Letopisz*, Ezsegodnik Knigl SzSzSzR 
éa a B ibliograf1Ja SzovetszkoJ B ib liogra fll évkönyvet«

Annak illusztrálására, hogyan tökéletesedett fokozatosan az anyag 
feldolgozásának módszertana, a KartograficseszkaJa Letopisz*-t lehet 
felhozni. Elég összehasonlítani, az 1946-os és 1954-es kiadványait, 
hogy nyilvánvalóvá váljék a térképek leírásában mutatkozó óriási különb
ség: az 1954-es Kartograficseszkaja Letopisz* részletesen jellemzi a 
térképeiét, sokkal átgondoltabb az anyag elrendezése, jobbak a mutatók«

Az Összszövetségl Könyvkamara bibliográfiáiban évente kb« I 50 ezer 
különböző nyomtatvány fa jtá t regisztrálnak. A bibliográfiák évi te r je 
delme több, mint 1.200 kiadói ivet tesz ki« A letopisz*-eket nagymérték
ben felhasználják a könyvtárak és tudományos intézetek munkájában in for
mációs célokra, a b ib liográ fia i tájékoztató munkában, szakbibliográfiák 
összeállításánál«

A Szovjetunió állami bib liográfiá ja orgánumainak rendszerét nemcsak 
a szovjet könyvtárosok értékelik pozitiven, hanem külföldi országok 
könyvtári és b ib liográfia i köreiben is . B.L.Bondarszklj professzor annak 
idején több példát -hozott fe l  arra, hogy a szovjet állami b ib liográfiát 
Paul Ötlet, T.Borov, I.Golub, P.Spratt és Joris Vorstius*' pozltive ér
tékelte.

Thomas J. Whitby, a "The Library Quarterly" cimü amerikai fo lyó
iratban publikált /1953* l«s z ./  cikkében /"Az állami b ibliográfia a 
Szovjetunióban"/ arra a következtetésre ju t, hogy "a Könyvkamara kiadói 
programja az állami bib liográfia területén talán sokkal szélesebbkörü, 
mint bármely más hasonló program - magán vagy állami - , bárhol a v ilá 
gon. Az állami b ib liográfia orgánumainak rendszere nagyszerű."

Az Összszövetségl Könyvkamara kollektívája - a könyvtárosok és 
bibliográfusok széles köreinek bevonásával - azon munkálkodik, hogy az 
állami b ib liográfia kiadványainak rendszerét tovább javítsa. Ezzel kap- 
csaolatban meg kell állnunk néhány kérdésnél, melyek még nem kaptak 
megnyugtató fe le le te t.

Az egyik ilyen kérdés a "Knizsnaja Letopisz*” szerkesztési módjai
nak problémája. Mint ismeretes, minden könyvjellegű produktumot fe l 
vesznek e kiadvány megfelelő szakcsoportjába. Ezért az igazi könyvek e l
vesznek az apró kiadványok: programok, módszertani, termeléssel kapcso-

Bondarszkl j ,Be; L«: Goszudarsztvennaja bibliograf icseszka ja reglszt- 
raclja V SzSzSzR._» Trudü Moszk.Gosz.Biblioteoe«In-ta im V.M.Molotova, 
4«vUp« I948. 86- 87. lap.
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latoe Instruktiv és informativ jellegű kiadványok között. Egyes könyv
tárosok ás bibliográfusok véleménye szerint célszerű lenne az Ilyen ki
adványokat a Knizsnaja Letoplsz’ külön füzetében regisztrálni* Az öasz- 
szOvetaégl Könyvkamara 1955-től kezdve a disszertációkat a Knizenaja 
Letoplsz* külön részében regisztrá lja  és tudományáganként csoportosítja 
a megvédendő disszertáció tárgyának megfelelően* Ugyancsak vitás más kis
nyomtatványok felosztásának kérdése; részletesen kell tanulmányozni és 
megvitatni.

Az Összszövetségi Könyvkamara fontos problémája a szovjet sajtó
termékek és elsősorban a szovjet könyv nagy kumulatív bibliográfiájának 
összeállítása* A "Ezsegodnlk Knlgl SzSzSzR*, mely féléves kötetekben je 
lenik megf természetesen kevés segítséget je len t, ha több év irodalmának 
jegyzékére van szükség. Ezért célszerű lenne, ha rendelkeznénk például 
ötéves ciklusbibliográfiákkal. Ezeknek a bibliográfiáknak szakjellegűek- 
nek kellene lennlök, azaz egyes köteteknek meghatározott ismeretágat 
kellene fe lö le ln lök , az egyes kötetek szerkezeténél az adott ismerőtág 
sajátosságainak figyelembe vételével.

Meg kell mondani, hogy az Összszövetségi Könyvkamara már megkezdte 
az ilyen tipúsu kumulatív Jegyzékek összeállítását, elkezdte u .i. a 
"Periodicseszkaja pecsat’ SzSzSzR 1917-1949" című többkötetes bibliográ
fia  kiadását és megreformálta a "Letoplsz' Periodicseázkih Izdanlj 
SzSzSzR"-t.

A "Periodicaeszkaja pecsat* SzSzSzR 1917-1949" c. kézikönyv, 'mely 
a Szovjetunióban 1917 és 1949 között bármely nyelven megjelent folyó
iratok, kiadvány-sorozatok, tudományos közlemények és más időszakos 
kiadványok b ib liográ fia i adatait tartalmazza, a tervek szerint t íz  kö
tetes lesz* Két kötet már megjelent: a "Mezőgazdaság" és a "Technika , 
és ipar". A kiadás befejezését 1957*re tervezik. Ez közvetlenül kapcso
lódik a."Letoplsz* perlodicseszklh izdanlj SzSzSzR" /1950-1954/ Jegyzék
hez, mely most van nyomdában.

Az Összszövetségi Könyvkamara másik fontos feladata az állami bib
liog rá fia i kiadványok tökéletesítése. Meg kell említeni azt a felada
to t, hogy ki kell szélesíteni mind a krónikák /letoplsz*ek/, mind az 
évkönyvek /ezsegodnikok/ mutató-rendszerét tárgymutatók bevezetésével. 
Ennek a feladatnak a megoldása nagy előkészítő módszertani munkát igé
nyel, valamint megfelelő káderek kiképzését.

Az Összszövetségi Könyvkamara egyik funkciója az irodalom közpon
t i  katalógizálása. Az újonnan megjelent könyvekről készített nyomta
tott katalóguscédulák kiadását 1927 őt a vezette be a Kamara. Ez alatt 
az idő alatt kb. 750 ezer könyvről készült nyomtatott katalóguscédula*

A háború utáni években a Kamara jelentősen k iszélesítette tevé
kenységét a központi katalogizálás terén. Lehetővé tették a könyvtá
raknak, hogy megrendeljék katalógusaik számára az orosz könyvek te ljes  
katalóguscédula anyagát A b .  30.000 cédula évenként^, a korlátozott 
készletet, mely központi és köztársasági kiadók készítette könyvek cím
leírása it tartalmazza, vahamint a disszertáció-tézisek cédula-anyagát 
A b .  10-12.000/. E m ellett, figyelembe véve a szakkönyvtárak érdekeit, 
a Könyvkamara kiadja az egyes Ismeretágakba tartozó könyvek cédula- 
anyagát is /25 sorozat/.

m



Eladják a folyóiratcikkek és recenziók nyomtatóit katalóguscédulá
i t :  az általános jellegű anyagét te ljes  mértékben /kb. 50-55.000 karton/, 
a szakanyagot, valamint a kiskönyvtárak számára a központi társadalmi- 
po litika i, népszerű-tudományos és irodalmi-művészeti folyóiratokból va
ló  cikkeket és recenziókat tartalmazó anyagot /kb. 6.000 karton évente/.

Összesen 90-95.000 könyv, téz is , folyóiratcikk és recenzió kataló
guscéduláját adják ki évente. A cédulák összpéldányszáma 1954-ben több, 
mint 85 m illió  vo lt.

Az Összezöveteégl Könyvkamara nyomtatott katalóguscédulái naponta 
jelennek meg s naponta megküldik az e15fizetőknek. Ezek a cédulák а 
könyvtárakat és tudományos intézeteket hathatósan informálják az uj iro 
dalom fe lő l,  segítségükre vannak állományuk kiegészítésében.

A könyvek nyomtatott cédulái minden olyan adatot tartalmaznak, 
amelyek alapján felhasználhatják ezeket á betűrendes, szak- és tárgyszó
katalógusokban. Jelentékenyen megkönnyítik a könyvtárak munkáját a ka
talógusok és kartotékok szerkesztése terén.

A kiskönyvtárak kívánságára 1955 óta az orosz könyvek céduláin 
/a korlátozott készletben/ és a folyóiratcikkek céduláin a kiskönyvtá
rak számára külön je lzetet közölnek a mintakatalógus táblázata alapján.

A központi katalogizálás keretében előkészületeket te tt a Könyvka
mara az 1917- 1945-ig  a Szovjetunióban megjelent orosz folyóiratok cédu
láinak központi kiadására is .

A Kamara á lta l végzett központi katalogizálás további javításának 
fő kérdése az osztályozásnak és a tárgyszószerkesztésnek tökéletesítése, 
az e lő fize te tt sorozatok további tagolásának, az irodalom célszerű k i
választásának, a könyvek és cikkek tartalma még szélesebbkörű feltárásá
nak, a könyvtárak melléklapokkal való ellátásánek tökéletesítése, vala
mint a központi katalogizálás tárgykörének kiszélesítése.

I
A te ljes  folyóiratcikk-anyagról készített katalóguscédulákat - éven

te kb. 5O.OOO karton - az állami b ib liográ fia i kiadványokban alkalmazott 
osztályozási táblázat ezakazámaival látják e l. Ennek a táblázatnak a szak- 
számai azonban /nem több mint 300/ ilyen nagyszámú cédula mellett nem 
tudják biztosítani az anyag megfelelő elrendezését a folyóiratcikk szak- 
katalógusban. A könyvtárak kénytelenek újra szakozni a cikkeket, vagy 
pedig a Könyvkamara osztályozási táblázatát tovább bontani.

I ly  módon a folyóiratcikkek osztályozásában vagy a tizedes oszt;.-. -, 
lyozás te ljes  változatát kell használni, vagy pedig ki kell dolgozni a 
jelenleg használt táblázat részletesebb változatát és bevezetni ezt a 
részletes táblázatot.

A szakkönyvtárakban, ahol tárgyszókat*!talógusofc és kartotékok van
nak, szintén tovább kell dolgozni a folyóiratcikkek katalóguscéduláin, 
mert azok nincsenek tárgyszaáazva. Ezt a munkát e l lehetne kerülni, ha 
a cédulákat tárgyszó rovattal is  ellátnák. Az Öeezszövetségi Könyvkama
rának azonban jelenleg nincsenek ehhez szakképzett káderei a hiányzik a 
megfelelő módszertani alap is.

A folyóiratcikkek tárgyszavakkal való ellátását - véleményünk sas-
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rint - nog lehetne oldani a Könyvkamara és a nagy moszkvai azakkcÄyv- 
tárakT közUfc munkájával.

A Kamara tovább fo ly ta tja  a nyomtatott katalóguscédulák szakso
rozatok. szerinti felosztásának tökéletesítését. 1956-ban ezeknek so
rozatoknak a száma az 1955-öe 25-ró l 31-re nőtt* Fokozni ke ll a gyűj
teményes kötetek feltárását a nyomtatott katalóguscédulákon, különösen 
szókét, amelyek olkkelról nem készülnek analitikus cédulák. Be kellene 
vezetni a cikkek tartalmát ismertető rövid annotációkat.

Ueg kell oldani továbbá azt a kérdést is , hogy a könyvtárakat e l
lássák nyomtatott melléklapokkal betűrendes és szakkatalógusaik számára.

1956-tól kezdve az Összszövetségl Könyvkamara tervbe vette a köz
ponti lapok /Pravda, Izvesztlja , Szovetszkaja Kul'tura, Llteraturnaja 
Gazeta, Komszomolszkaja Pravda, stb«/ cikkeinek és dokumentum anyagá
nak központi katalogizálását.

Az Összszövetségl Könyvkamara végzi a Szovjetunió sajtótermékei
nek statisztikai nyilvántartását, biztosítva a statisztikai és tervező 
szervek szükségleteit, valamint a tájékoztató munka igényelt.

A kiadványokat úgy k e ll statisztikailag feldolgozni, hogy megkap
juk a szovjet könyvkiadás általános számait /a nyomtatott egységek szá
ma, példányszám, Ívszám/, valamint az egyes köztársaságok könyvkiadási 
adatait, az egyes tudományágak adatait, az egyes olvasótétegeknek szánt 
müvek számát, stb. A szépirodalmon belül külön veszik számba az orosz 
és a Szovjetunió baráti népeinek Irodalmát és a külföldi irodalmat* 
Egyéni statisztikai nyilvántartást vezetnek a marxizmus-lenlnlzmue 
klasszikusai,a nagyobb tudósok és Írók müveinek kiadásáról. A könyve
ken kívül statisztikai nyilvántartásba veszik a többi kiadványfajtát 
le .

A Szovjetunió sajtójáról való statisztikai tájékoztatást széles 
körben felhasználják a szovjet sajtóban, a rádióban és hazánk könyvtá
raiban és múzeumaiban rendezett különböze kiállításokon. 1955 óta a 
Könyvkamara fe lú jíto tta  a szovjet sajtó statisztikai adatait ismertető 
évkönyv kiadását, megjélentetvén a "Pécset* SzSzSzR. Sztatiszticsesskie, 
materlaltt. 1954" ctj>ü könyvet.

Az Összszötetségl Könyvkamara jelentős b ib liográfia i tájékoztató 
munkát végez kormányszervek, társadalmi szervezetek, tudományos intéze
tték, kiadók, könyvtárak és múzeumok kérésére. Csupán 1954-ben 20.000 
tájékoztatást adott a Kamara.

Tájékoztató tevékenységének alapja katalógus és Kartoték rendsze
re, mely különböző szempontok szerint tükrözi a szovjet nyomdatermé
keket: szerző, szak, tárgyszó, fö ld ra jz i és más szempont alapján. A 
Kamarának - többek között - van kiadói katalógusa is , ebben 1941 óta 
az egyes kiadók szerint szerepelnek a Szovjetunió összes kiadóinak t 
termékei* A Könyvkamara alapvető katalógusaiban, melyek 191? óta n y il
vántartják az ország sajtótermékeit, kb. 8 m illió  katalóguscédula van.
E katalógusok teljességé teszi különösen értékessé őket a regisztráló- 
statisztikai tlpusu nagy b ib liográ fia i tájékoztatók összeállításánál.



я

Sok: könyvtár össze szokta vetni saját adatait a Könyv kamera kata
lógusainak adataival* ha ilyen jellegű tájékoztatót állítanak össze.

A Szovjetunió Kommunista /bolsevik/ Pártja Központi Bizottsága 
á lta l 1940-ben hozott határozat "Az irodalmi kritikáról és a bibliográ
fiá ró l" «  kötelezte az Összszövetségl Könyvkaraarát, hogy te ljes  mérvék
ben vegye számba a szovjet uralom éveiben megjelent irodalmat. £ fe la 
datot végrehajtva a Könyvkamara kollektívája összehasonlította a maga 
általános betűrendes katalógusának anyagát a legnagyobb könyvtárak ka
talógusaival. Az orosz könyvvel kapcsolatos ellenőrzést az orosz könyv 
központi katalógusának szerkesztési folyamatában végezték e l. /Az orosz 
könyv katalógusát a Lenin Könyvtár« a Szaltükov-Scsedrin Könyvtár* a Tu
dományos Akadémia Könyvtára és a Könyvkamara állománya alapján készítik./ 
A nemzetiségi kiadványok tekintetében ezt az egybevetést a köztársasági 
könyvkamarák anyagával végezték e l« К munka eredményeként az Összszövet- 
ségi Könyvkamara saját anyagát sokban kiegészítette* ami lehetővé tette 
a szovjet könyvkiadás statisztikai adatainak pontosabbá té te lé t, főleg а 
szovjet hatalom első t íz  évére vonatkozólag.

Az Összszövetségl Könyvkamara a maga gyakorlati tevékenységét* ami 
az állami bibliográfia* a sajtóstatisztika és a központi katalogizálás 
terén nyilvánul meg* tudományos munkával párosítja. Fennállásának 35 éve 
alatt összeállított és kládott számos tudományos munkát a bibliográfia 
elméletéről és történetéről* valamint a címleírással, osztályozással* 
tárgyszószerkesztéssel és más könyvtári munkával foglalkozó módszertani 
és gyakorlati kézikönyvet. Említsük meg például N. V. Zdobnov "Az orosz 
b ib liográfia története" című müvének első kiadását* M. N. Kufaev "Kül
fö ld i b ib liográfia" cimü, L. B. Havklna "Központi katalógus" című.müvét 
és "Könyvtári-bibliográfiai szakszótárját, E d . Samurin több müvét*
"A könyv tudósai" sorozat több fü zetét./В. S z ..BondarszkiJról, N. M. 
LlszovszklJról, 1. F. Maszanovról, T. I .  Mezsovrói, A. D. Toropovról*
L. N. Tropovszkljról, A. G. Fominról/, a tizedes osztályozás táblázata
it  N. V. Ruszinov átdolgozásában, stb.

Idén az Összszövetségl Könyvkamara az Állami Lenin*Könyvtárral 
közösen e lk ész íte tted  mintakatalógusokban és a közművelődési könyvtá
rak számára készített nyomtatott katalóguscédulákon alkalmazott osztá
lyozási táblázat" cimü kiadványt.

1934 óta a Könyvkamara kiadj® a "Szovetszkaja Bibliografija "  e l- 
mű cikkgyűjteményt о Eddig negyven füzete jelent meg e gyűjteménynek* 
melyben a bib liográfia elméleti* történeti és gyakorlati kérdéseivel 
foglalkozó tanulmányok olvashatók. Munkatársai a könyvtári főiskolák* 
a nagy központi könyvtárak* a könyvkamarák« a köztársasági, terü leti 
és egyéb könyvtárak tudományos káderei.

Szükséges, hogy e gyűjtemény lapjain nagyobb mértékben jelenjenek 
meg a b ib liográfia i munka és a bibliográfia elmélete legaktuálisabb 
kérdéseivel foglalkozó cikkek, de fokozott mértékben kell ismertetni 
az uj bibliográfiákat és refersnce-könyveket is . A Szovetszkaja Bib- 
lio g ra flja  utolsó számaiban megjelent néhány tanulmány, amely a bib
lio g rá fia i munka külföldi tapasztalatait ismerteti. Ezeknek a tapasz
talatoknak a tanulmányozását a Jövőben jelentős mértékben ki ke ll szé
lesíten i* hogy a külföldi b ib liográfia eredményeit felhasználhassuk a



szovjet könyvtárak gyakorlati muakájában.
A Könyvkamara tudományos tevékenysége fejlőd ik  és erősödik a bib» 

liográ fia  és a kutató munkák kiadása terén. Nyomdában van E. I . Samurin 
"Alkönyvtárt és b ib liográfia i osztályozás történetének vázlata4 c í.uü 

..könyvének első kötete, Ci, G. Firszov "A könyvtári szakkifejezések b о Igái - 
orosz és orosz-bolgár kJ-sszótára" című müve, "A könyv tudósai" sorozat 
uj füzete - Sz. Mo Bablncev:"I. A. Krülov. Könyvkiadói és könyvtári te 
vékenységének vázlata" cimü müve. Több b ib liográ fia i elméleti munka ké
szül: Ju. 7. Grigor'ev "A Szovjetunió kötelespéldányrendszere", 7. N. 
Sztefanlca "V. 7. Sztaszov könyvtári tevékenysége" cimü müve,.a bibliográ
fia  történetére vonatkozó archiválta anyag gyűjteménye, stb. Tervbe vet
ték "A b ib liográ fia i munka módszertana" kézikönyv elkészítését és kiadá
sát.. A SzeltUkov-Sesedrin Könyvtárral közösen fogják kiadni a P. P. 
PekarszkiJról szóló könyvet /szerzők: Ы. 7. Uaskova és M. 7. Szokurova, 
tudományos szerkesztő,?. N. Berkov professzor/.

Az Összszövetségl Könyvkamara nem korlátozza kiadói tevékenységét 
csupán az állami b ibliográfia területére. Kiadásában megjelent több 
szakbibliográfia és reference-könyv. Munkaterve szerint a közeljövőben 
még jobban ki fog szélesedni tevékenysége e téren. Tervbe vették I .  F. 
ífeez.nc? "ia utoez közéleti személyiségek és tudósok álnév lexikoné"*? 
nek megvalósítását és "Az orosz irodalmi-művészeti almanachok és gyűj
temények" cimü bibliográfia Ьагощ füzetének publikálását /ösazeállitot-f- 
ta: N. P, Szmlrnov-Szokolszki'j, 0. D. Golubeva, N. P. Rogozein/. Á Szal- 
tükov-Scsedrin Könyvtárral közösen fogják kiadni másodszor M. 7» Szoku
rova *A v ilá g i sajtó általános b ib liográfiá ja" cimü kézikönyvét. Foly
nak a.munkálatok egy központi katalógus összeállítása körül, mely magá
ban foglalná a moszkvai és lenlngrádi nagykönyvtáret állományában meg
lévő könyvtári és b ib liográ fia i vonatkozású külföldi periodikákat.

A Könyvkamara igyekszik a maga mindennapi munkáját szóróé kapcso
latban végezni a könyvtárakkal, hiszen ezek használják nagyszámú kiad
ványát a szovjet olvasók széles köreinek kiszolgálásával kapcsolatos 
gyakorlati munkájukban. A kapcsolatot tovább kell mélyíteni, különösen 
- sIb liográ fiá i kézikönyvek, a speciális elméleti és módszertani iro
dalom lőkészltésénél.

'ovetszkaja B ibliografiJa, 1955» 40.szo ?-10..1?.р.


