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AZ EGYETEMES BIBLIOGRÁFIAI SZÁMBAVÉTEL (UBC). 
A MAGYAR RÉSZVÉTEL EREDMÉNYEI ÉS PROBLÉMÁI

FÜGEDI PÉTERNÉ

Az UBC-program és a nemzeti bibliográfiai funkciók

Az IFLA eddigi legnagyobb jelentőségű programjai, az UBC és az UAP közül,mint 
ismeretes,az UBC célja: a nemzeti impresszum (az egy adott országban megjelent doku
mentumok) nemzeti bibliográfiai számbavétele és kölcsönös cseréje alapján olyan világ- 
rendszer létrehozása, amely képes a világon bárhol előállított kiadványok alapvető bib
liográfiai adatait a világon bárhol másutt hozzáférhetővé, felhasználhatóvá tenni, még
pedig nemzetközileg elfogadott, egységes formában.

Az IFLA e program megvalósításának lehetőségét nem egy nagy teljesítményű nem
zetközi bibliográfiai központ létesítésének, hanem a nemzeti bibliográfiák világméretű 
integrált hálózatának kialakításában látja. Vagyis az UBC-program megvalósításának fel
tételei :

— nemzeti szinten: felelősségvállalás az adott országban megjelent dokumentumok 
rendszeres számbavételéért;

— nemzetközi szinten: azoknak a szabványoknak, konvencióknak a kidolgozása, 
amelyeknek alkalmazása biztosítja a nemzeti bibliográfiai adatok (leírások, 
rekordok) tartalmi és formai kompatibilitását.

Az UBC-program az 1973-as IFLA-konferencia (Grenoble) óta állandó témája az 
IFLA tanácskozásainak, szemináriumainak. A program tervezési-szervezési feladatainak 
felelős gazdája az 1971-ben létrehozott IFLA Secretariat of Committee on Cataloguing 
átszervezésével 1974-ben létesített IFLA International Office for UBC (London). Az UBC 
Office előkészítésében, az IFLA és az Unesco közös szervezésében 1977-ben rendezték 
meg a párizsi Nemzeti Bibliográfiai Világkonferenciát (International Congress on National 
Bibliographies). A kongresszuson közel 100 ország nemzeti bibliográfiai szerkesztősége, 
Ш. nemzeti könyvtára képviseltette magát. A tanácskozás a nemzeti bibliográfiákkal 
szembeni alapvető követelményeket a következők szerint határozta meg:

Minden országnak vállalnia kell a saját területén megjelenő kiadványok közül legalább 
a könyvek és az új indulású időszaki kiadványok nemzetközi szabványok szerinti fel
dolgozását és e leírások alapján rendszeresen (legalább negyedévenként) megjelenő 
kurrens nemzeti bibliográfia közreadását.

Az egyes országokban (fejlődő országok esetében esetleg a nyelvi, etnikai vagy 
más szempont alapján összetartozó országok csoportjában) a megvalósítható minimális 
program deklarálása mellett a résztvevők fontos ajánlásokat fogadtak el a nemzeti bibliog
ráfiai központok működéséről és alapvető feladatairól. Ezek szerint: a nemzeti bibliog-
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ráfíai központoknak a kurrens nemzeti bibliográfiák közreadása mellett lehetővé kell 
tenniük a leírások más formában — lehetőleg katalóguscédula-változatban — való meg
jelentetését is; gondoskodniuk kell a retrospektív nemzeti bibliográfiák szerkesztéséről; 
végül törekedniük kell a számítógépes technika alkalmazására és ennek eredményeképp: 
a nemzeti adatbázis létrehozására, az információk gépi adathordozókon való terjesztésére. 
A konferencia az eszközök koncentrálása, a fejlesztés meggyorsítása érdekében, a nemzeti 
bibliográfiai központok számára kívánatosnak tartotta további központi szolgáltatások 
gondozását is. E  járulékos feladatok közé tartozik: a kötelespéldány szolgáltatás biztosí
tása; a kiadványok nemzetközi azonosító számozása; e számozási rendszerek közül az 
ISSN-nel szoros összefüggésben az ISDS-ben való részvétel; az előzetes, ill. a kiadványok
ba nyomtatott katalogizálás (CIP—Cataloguing in Publication) bevezetése; végül: az 
országos központi katalógusok szerkesztése. Ugyancsak a járulékos funkciókhoz soroló
dott a bibliográfiai munkával kapcsolatos szabványok kidolgozása és mind az országos, 
mind a nemzetközi információs rendszerekben való részvétel is (ez utóbbiak keretében pl. 
a nemzeti impresszum analitikus feldolgozása). Mintegy „a jövő kihívása”-ként, a számí
tógépes technika fejlesztési lehetőségeként a gépi „authority file”-ok kiépítését és a gépi 
információhordozók országos csere központjának létesítését javasolta a tanácskozás.

A magyar nemzeti bibliográfia rendszere, jelenlegi helyzete és fejlesztési problémái

A nemzeti bibliográfiai feldolgozás dokumentumbázisa: a kötelespéldány szolgáltatás

A „tudományos célú” kötelespéldány szolgáltatás egyik fő célja, hogy lehetővé 
tegye a nemzeti könyvtár számára a nemzeti dokumentumtermés hiánytalan gyűjtését, 
megőrzését, és szavatolja a kiadványok teljességre törekvő nemzeti bibliográfiai és statisz
tikai regisztrálását. Más országok helyzetével összevetve, az érvényes kötelespéldány ren
delkezések (az 5/1977. (VIII.28.) KM rendelettel módosított 2/1960 (VI.25.) MM sz. 
rendelet, valamint 1/1977 KF sz. irányelv) jól szolgálják e célkitűzéseket:

— a nyomdákra alapozott beszolgáltatási rendszer az európai országok többségére 
jellemző kiadói beszolgáltatásnál jobb hatásfokú,

— a ,/ontos — nem fontos” kérdésének elbírálását jogszabályaink nem bízzák a 
nyomdákra, hanem részletesen felsorolják a beküldendő dokumentumtípusokat;

— a beszolgáltatás ellenőrzését a rendelkezések biztosítják (a kontroUjegyzékek 
kötelező beküldése, a helyi ellenőrzéseknél a belső bizonylatokba való betekintés 
lehetősége, a megyei könyvtárak feljogosítása az ellenőrzésre, a szigorú szankciók 
stb.).

A pozitívumok között említendő a beszolgáltatandó példányok viszonylag magas 
száma (ennél több példány beküldését csak a bolgár rendelet kívánja meg). E magas pél
dányszám tette lehetővé a beszolgáltatás céljainak kibővítését. Az 1977-ben életbe lép
tetett új elosztási rendszer — a már említett fő célok sérelme nélkül — lehetővé tette a 
gyűjtőköri kooperáció kötelespéldányokkal való támogatását, mind az öt vidéki régiónak
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a teljes jogú részesedést és a könyvtárközi kölcsönzéshez a magyar kiadványok bázisának 
megteremtését. Hamis lenne azonban a jelenlegi kötelespéldány szolgáltatási rendszerről 
alkotott kép, ha elhallgatnánk a hiányosságokat. Közülük a legfontosabbak a következők:

— a beszolgáltatás kötelezettsége csak a hagyományos technikával előállított kiad
ványokra teljed ki, így pl. erősen hiányzik a hangzó dokumentumok beküldésére 
vonatkozó intézkedés;

— mivel a beszolgáltatási „küszöb” eldöntésére a nyomdai ügyintézők csak ritkán 
alkalmasak, és mivel a döntések gyakran bonyolultak, a jogszabály — a bizton
ság érdekében — sok felesleges kiadványfajta beküldését is előírja, ezek kezelése 
pedig rohamosan növekvő terheket jelent;

— a nyomdák megbízható nyilvántartásától eltérően, a gomba módra szaporodó 
sokszorosítók címjegyzékének adatai esetlegesek, így a sokszorosított kiadvá
nyok beszolgáltatása igen hiányos;

— az új elosztási rendszer kereteibe a helyismereti gyűjtés igényei nem voltak kellő
képpen beilleszthetők;

— az ellenőrzést jószerével csak az Országos Széchényi Könyvtár végzi, a megyei 
könyvtárakat az ellenőrzésben többnyire nem sarkallja a helyismereti kiadvá
nyok megszerezhetősége és az új többletfeladat teljesítésének nem kedveznek 
az utolsó évek takarékossági intézkedései sem;

— végül a részesedő könyvtárakban a kötelespéldányok kezelése (vagy inkább nem 
kezelése?) nyugtalanító, a rendszer egészének működését veszélyezteti.

A beszolgál tatói oldalon jelentkező problémák zöme megoldhatónak tűnik egy új, 
egységes szerkezetű, a rendelkezéseket a tapasztalatok alapján korrigáló jogszabállyal 
(a különböző módosítások miatt az új jogszabály kibocsátása mindenképp aktuálissá vált). 
Ebben kellene intézkedni a hanglemezek, kazetták stb. beszolgáltatásáról, a létesülő 
sokszorosító üzemek kötelező bejelentéséről, a beküldendő kiadvány fajták ésszerű szű
kítéséről stb. De a legtökéletesebb rendelet is a könyvtári problémáknak csak kis hánya
dát orvosolhatja: az ellenőrzés hatékonysága — centralizációtól vagy decentralizációtól 
függetlenül — csak a személyi-anyagi feltételek biztosításától várható. A szétosztott kö
telespéldányok jobb hasznosítását elősegíthetik a korszerűbb központi szolgáltatások 
(a központi cédulaellátás kiterjesztése a nem könyvkereskedelmi kiadványokra, a lelő
helyek központi gépi nyilvántartása és lekérdezhetősége stb.), végül a rendszer megbízha
tóbb működéséhez elengedhetetlen a könyvtári szakfelügyelet kiterjesztése is.

A különböző dokumentumtípusok számbavétele a magyar nemzeti bibliográfia rendsze
rében

Az UBC követelményeinek megfelelően, a „Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek 
Bibliográfiája” a könyveken és füzetes kiadványokon kívül 1978-tól feldolgozza mind az 
új indulású (ill. új címen megjelenő) időszaki kiadványokat, mind pedig az élő sorozato
kat. A hazánkban kiadott térképek leírásait a könyv bibliográfia melléklete tartalmazza, 
a zenemüvekről és a zenei hanglemezekről pedig a negyedévenként megjelenő „Magyar
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Nemzeti Bibliográfia. Zeneművek Bibliográfiája” tájékoztat. A könyv bibliográfia indu
lását (akkori címén: Magyar Nemzeti Bibliográfia 1946—) kereken három évtized múlva 
követte az élő időszaki kiadványok bibliográfiai számbavétele (ld. lapunk e számában 
Szilvássy Zoltánné cikkét.) Míg e bibliográfia a nemzeti bibliográfia rendszerének egyik 
legnagyobb hiányosságát pótolta, elsősorban a nyomdai/sokszorosítási kapacitás szűkös
sége miatt — elhalt a tankönyvek és egyetemi, főiskolai jegyzetek bibliográfiája, valamint 
a Magyarországon megjelent grafikai plakátok és metszetek címjegyzéke.

A dokumentumtipológiai kutatások eredményeképp megbízhatóvá vált a nemzeti 
bibliográfiai feldolgozásban a dokumentumtípusok értelmezése, rendszeres lett a kettős 
jellegű dokumentumfajták (pl. részcímes sorozatok, folyóiratok különszámai) kettős fel
dolgozása, és pontosabbá váltak a válogatás szempontjai. Ugyanakkor a kötelespéldány- 
szolgáltatás már említett hiányosságai miatt, a sokszorosított kiadványok feldolgozásának 
teljessége erősen megkérdőjelezhető, az ajándékként kapott hanglemezeken kívül pedig 
az egyéb hangzó dokumentumok regisztrálása egyáltalán nem biztosított.

Nem UBC-követelmény, de a magyar könyvtári rendszer érdekei megkívánják a 
hazai speciális dokumentumokról adandó rendszeres tájékoztatást, pl. a Magyar Szab
ványügyi Hivatal éves MSZ-jegyzékei nélkülözhetetlen segédletek a szabványokat is gyűjtő 
könyvtárak számára. Az ilyen típusú jegyzékek összeállításában azonban kevés eredményt 
könyvelhetünk el.

A nemzeti bibliográfia rendszerének kiterjesztett értelmezése

A n a l i t i k u s  n e m z e t i  b i b l i o g r á f i a
Jóllehet az UBC-program a kiadványok analitikus feldolgozását csak az országos, 

ill. a nemzetközi szakirodalmi információs rendszerekben való részvétel szempontjából 
említi, az európai szocialista országok nemzeti bibliográfiai rendszerére — az NDK kivéte
lével — jellemző a válogató jellegű nemzeti analitikus bibliográfia (a Szovjetúnióban: bib
liográfiák) gondozása.

A „Magyar Nemzeti Bibliográfia. Időszaki kiadványok Repertóriuma” induláskor, 
1946-ban még kb. évi 2500—3000 tétel feldolgozásával teljes folyóiratcikk-bibliográfiának 
vallhatta magát. Az elmúlt három évtizedben a Repertórium feldolgozása kiterjedt a veze
tő napilapok cikkeire, 1977-től pedig a könyv bibliográfiától átvette az évkönyvek és más 
periodikusan megjelenő gyűjtemények analitikus feldolgozását is, a teljesség helyébe 
azonban a változó szempontok szerinti válogatás lépett. Míg a Repertórium bírálói a ki
adványtól — okkal-joggal — a teljesebb feldolgozást kérték számon, szaporodott a Re
pertórium anyagával több-kevesebb átfedést jelentő nemzeti szakbibliográfiák száma. 
Ilyen körülmények között került sor a kiadvány 1981-től megvalósított reformjára.* 
(ld. lapunk 26(1980) 6.sz. 601-608. p. számában megjelent Sonnevend Péter cikkét.) 
A reform eredményeképpen a Repertórium használhatósága javult, de továbbra is meg
oldatlan maradt az időszaki kiadványok szépirodalmi közleményeinek analitikus feldol
gozása és a recenziók regisztrálása. E feladatok megoldása csak a Szerkesztőség létszámá
nak, anyagi eszközeinek fejlesztésekor várható.
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P a t r i o t i k a - b i b l i o g r á f i á k
Az Országos Széchényi Könyvtár a 70-es évek kezdetén — a 3. Országos Könyv

tárügyi Konferencia ajánlásai alapján — vállalta a külföldi magyar publikációk kurrens 
bibliográfiai számbavételét. Jelenleg mind a „Hungarika Külföldi Irodalmi Szemle” , 
mind a „Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok” feldolgozza a cikkeket, a recenziókat és 
a könyveket, az utóbbiakat a Könyvek Központi Katalógusának küldött bejelentések fel- 
használásával — lelőhelyadataikkal. Bár e bibliográfiák fogadtatása általánosan kedvező 
volt, szerkesztésük mégsem problémamentes. Az ilyen típusú bibliográfiák szükség
szerűen válogató jellegűek, azonban — elsősorban az idegen nyelvű cikkek, recenziók 
esetében — a gyűjtés periodikum-bázisa nem kielégítő, ingadozó, a válogatást a vélet
lenszerű találatok az indokoltnál erősebben befolyásolják. A két bibliográfia gyűjtő
körének formális (nyelvi) szempont szerinti szétválasztása a külföldi magyarság életéről, 
kultúrájáról kialakítandó képet nem könnyíti meg. Hasznosításukban további problémát 
jelent, hogy rendszerint nehezen megszerezhető publikációkról adnak hírt, mégis tartal
muk alig haladja meg a jeladó információ szintjét (a leírásokat kiegészítő „annotációk” 
lényegében alig többek címfordításnál, illetve „magyarázó címek”-nél.) Bár a problémák 
meglehetősen közismertek, a megújhodás módja még vitatott.* Az azonban már most bi
zonyosnak látszik, hogy e regisztratív kiadványok mellett legalább a kulturális irányí
tás-igazgatás számára egy sokkal szelektívebb, célzottabb és ugyanakkor a publikációk 
tartalmáról a külföldi magyarság helyzetéről, törekvéseiről, irányzatairól lényegre törek
vőén informáló (valószínűleg SDI-típusú) szolgáltatásra lenne szükség.

Éves mutatók, kumulációk

A magyar nemzeti bibliográfia rendszerében megjelenő kurrens füzetek anyagának 
visszakereshetőségét éves összesített mutatók könnyítik meg. Kivétel a „Hungarika Kül
földi Irodalmi Szemle” melynek semmilyen kumulált visszakeresési apparátusa sincs; 
a kurrens könyv bibliográfia esetében viszont a gépesítés lehetővé tette mind a félhavi 
füzetek mutatóinak éves összesítését, mind pedig — a tételek automatikus és lépcsőzetes 
válogatásával — éves (a tervek szerint további tízéves) kumulatív kötetek összeállítását is.

Míg azonban a hazai dokumentumokat feldolgozó kurrens nemzeti bibliográfiai 
füzetek megjelentetése viszonylag gyorsnak mondható, az éves indexek, kumulációk 
előállítására (a sokszorosítói kapacitás szűkös volta miatt) a többéves késés jellemző.

A nemzeti bibliográfiai feldolgozás módszerei: a nemzetközi szabványok alkalmazása

A nemzeti bibliográfiák kölcsönös felhasználhatóságának, a leírások nemzetközi 
méretű cseréjének döntő feltétele a feldolgozási módszerek egyeztetése. Ez azonban

*ld. Mohor Jenő  (KF 27/1981/2.), Szentmihályi János (KF 27/1981/3.), és Ferenczi Zsuzsanna (KF 
28/1982/2.) cikkeit.
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nem jelentheti és nem is jelenti az egyes országok bibliográfiai hagyományainak semmi- 
bevételét és a nemzeti bibliográfiák uniformizálását. Vagyis az egységesítés nem érinti a 
nemzeti bibliográfiák szerkezeti felépítését, hanem csupán a leírási módszerek egysége
sítésére, ill. a katalogizálással szorosan összefüggő kérdések (pl. az átírás) egyeztetésére 
korlátozódik.

Az UBC-program megvalósítása érdekében az IFLA szabványosítási tevékenysége 
eddig az alábbi területekre koncentrálódott:

— a leíró katalogizálás funkcióira, a besorolási adatok megválasztására és egységesí
tett alakjára vonatkozóan keret-szabályzatot fogadott el az 1961-es Nemzetközi 
Katalogizálási Konferencia;

— e keret-szabályzat interpretációjaként a különböző típusú besorolási adatok 
(pl. személynevek, klasszikus anonim művek címei) egységesített alakjának meg
állapításához — az IFLA gondozásában — folyamatosan jelennek meg a segéd
letek;

— a bibliográfiai tételek nemzetközi keretek között is részletekbe menően, szigo
rúan egységesíthető leíró részének szabványosítására a 70-es években az IFLA 
munkabizottságai hat dokumentumtípus bibliográfiai leírási szabályait, ISBD-jét 
dolgozták ki;

— a katalogizáláshoz nélkülözhetetlen átírási táblázatok, kódok (pl. országnevek 
kódjai) és rövidítések nemzetközi egyégesítésében az IFLA hatékonyan támogat
ta az ISO munkáját;

— végül az IFLA jelentős szerepet vállalt a gépi adathordozókon tárolt információk 
nemzetközi csereformátumának kidolgozásában is.

Az IFLA által kidolgozott nemzetközi szabályzatok, valamint az ISO keretében 
elfogadott nemzetközi szabványok kiegészítésében és közvetítésében nagy jelentősége van 
a KGST, Ш. az NTMIR szabványosítási tevékenységének is.

A nemzetközi szabványok honosítása nálunk a szabványosítás „új hullámaként” 
a 70-es évek közepén indult meg. Az ISBD-ket adaptáló MSZ 3424-es szabványcsalád 
keretében eddig a könyvek, a szabadalmi dokumentumok és a nem publikált fordítások 
szabványlapjai jelentek meg, az időszaki kiadványokra vonatkozó új leírási szabvány 
pedig a sokszorosítás stádiumában van. A besorolási adatok egységesített alakjára vonat
kozó MSZ 3440 jelű szabványlapok — egy kivételével — már megjelentek. A magyar idő
szaki kiadványok címrövidítését szabályozó új MSZ 3404 1977-ben jelent meg, a katalo
gizálásban használatos tipikus szavak rövidítésének szabványa pedig 1981-ben készült el. 
A különböző kódok nemzetközi szabványainak kibocsátását gyorsan követte a megfelelő 
magyar szabványok közreadása. Hasonlóképp megtörtént a cirill betűk romanizációjára 
vonatkozó KGST-szabvány honosítása is. Végül elkészültek a betörendezésre vonatkozó 
új magyar szabványok is, mégis az alkalmazási szabványok nélkül mindeddig hiányos a 
könyvtári—bibliográfiai szabványok sora.

Az új szabványok bevezetésére elsőként a központi szolgáltatások vállalkoztak 
(pl. a „Külföldi Társadalomtudományi Kézikönyvek”), az alkalmazással járó problémák 
gyakran kitérőket, félreértelmezéseket is jelentő megoldása elsősorban a kurrens nemzeti 
bibliográfia szerkesztőségét terhelte. A szabványok szélesebb körű alkalmazását és a
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bevezetéssel járó nehézségek csökkentését segítené elő, ha a szabványok előírásait értel
mező útmutatók, példatárak megjelentetése lépést tartana a szabványosítás tempójával.

A magyar nemzeti bibliográfia gépesítése és új szolgáltatásai

A 3. Országos Könyvtárügyi Konferencia egyik fontos ajánlása volt, hogy a számí
tógépes technikát elsősorban a központi szolgáltatások területén kell alkalmazni. A kon
ferencia ösztönzésére kidolgozott fejlesztési irányelvekben prioritást kapott a kurrens 
nemzeti bibliográfia gépesítése. A többéves előkészítő munkák eredményeképp 1978-tól 
az új technikával készülnek mind a kurrens füzetek, mind az éves összesített mutatók, 
mind pedig a kumulációk. Jóllehet a nemzeti bibliográfiák zöménél — így a mi esetünk
ben is — a számítógépes technika bevezetése elsődlegesen egy kiadvány-előállító rendszer 
létrehozását célozta, így a „melléktermékként” előállított szolgáltatások a helyi igények
től (lehetőségektől) függően eléggé eltérőek, mégis a nemzeti bibliográfiai leírások/ rekor
dok mágnesszalagon való terjesztése, illetve a nemzeti bibliográfiai adatok alapján kataló
guscédulák kiíratása ma már alapfeladatoknak minősíthetők. Ezért a Könyvtárellátó 
központi bibliográfiai szolgáltatásainak (a katalóguscédula-ellátásnak és a kurrens ajánló 
nemzeti bibliográfiaként megjelenő „Új Könyvekének) a nemzeti bibliográfiai feldolgo
zással való integrálása már az új technológia bevezetésének másnapján aktuálissá vált. 
Az előzetes egyeztetések, a megegyezések szervezési és programmódosítási konzekvenciái
nak végrehajtása után már 1981 januárjától megkezdődhetett az integrált feldolgozás 
— egyelőre kísérleti — üzemeltetése. Ez elsőként a Könyvértékesítő Vállalat által bekért 
imprimatúra-példányok előzetes feldolgozását és az „Új Könyvek” által igényelt leírás
változat előállítását jelentette, 1982 januárjától pedig az MNB-leírásoknak egy — aközmű- 
velődési könyvtárak igényei szerint módosított — változata a központi katalóguscédula
ellátás alappéldányaként készül. Az eredeti elképzelés szerint az „Új Könyvekben” kelle
ne megjelenniük az előzetes leírásoknak (lehetőleg még a könyv megjelenése előtt), a vég
leges leírások közül a teljes adattartalmúakat a nemzeti bibliográfia közli, e hiteles leírás 
módosított változata pedig katalóguscédulaként használható. A bibliográfiai tájékozta
tásnak ez a rendszere természetesen szorosan kapcsolódott volna a Könyvtértékesítő Vál
lalatnak a könyvellátásra vonatkozó reformterveihez. Sajnos jelenleg azt kell mondanunk, 
hogy az integráció a feldolgozás szakaszában megvalósult ugyan, a szolgáltatások integrá
ciója azonban még várat magára. A legfontosabb problémák az alábbiak szerint összegez
hetők:

1. Az előzetes leírások elkészítése megzavarja a kötelespéldányok feldolgozási sor
rendjét, ugyanakkor azonban, mivel a végleges könyv beérkezésekor az előzetesen elké
szült rekordot „csak” ellenőrizni, kiegészíteni és javítani (megismételni azonban nem) 
kell, az imprimatúraként feldolgozott könyvek nemzeti bibliográfiai regisztrációja rend
kívül felgyorsult. Tehát a Magyar Nemzeti Bibliográfia számára az integrált feldolgozás 
akkor lenne igazán előnyös, ha az imprimatúraként feldolgozható könyvek aránya növe
kedne, a könyvkereskedelmi forgalomba kerülő teljes anyagra kiterjedne.
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2. Az a tény, hogy az „Új Könyvek” feldolgozó munkája „intézményesült,” a Szer
kesztőség számára garanciákat jelent. Mivel azonban a Könyvértékesítő Vállalat gazdál- 
kodási/ügyviteli rendszerének gépesítése még nem készült el, a vállalat az előzetes rende
léseket nem tudja még fogadni, tehát a csak és kizárólag az „Új Könyvek” számára ké
szülő előzetes leírások bibliográfiai közlése elmaradt. Az „Új Könyvek” reformjából eddig 
(az új szabványok bevezetését nem számítva) jószerivel csak a szabadlapra való áttérés 
valósult meg.

3. A központi cédulaellátás esetében — mutatis mutandis — pozitívumként köny- 
velhetők el az „Új Könyvek”-re vonatkozóan már említett változások, még akkor is, ha 
az új szabványok alkalmazása néha botladozó. Az egész szolgáltatást érintő problémát 
jelent azonban, hogy a számítógépes output egyetlen példány csupán, amely csak kéz
iratát jelenti a hagyományos technikával kinyomtatott cédulának. Vagyis a gépi feldol
gozás előnyei csak a katalogizálásnál/szakozásnál érvényesülnek, a hagyományos szedés, 
korrektúra stb. változatlanul terheli az előállítást.

E problémák csak akkor oldódnak meg, a jelenlegi felemás együttműködést a közö
sen végezhető munka korszerű formája csak akkor válthatja fel, ha a Könyvértékesítő 
Vállalat gépesítési programja megvalósul, és az új partneri kapcsolatban a Könyvértékesí
tő Vállalat rendszere az MNB-től nemcsak hagyományos kiíratásokat vár, hanem gépi 
szolgáltatásainak fogadására is alkalmas lesz.

A retrospektív magyar nemzeti bibliográfia

Az Országos Széchényi Könyvtárban a retrospektív nemzeti bibliográfiai vállalkozá
sok újraélesztése az 50-es évek közepén kezdődött meg. A megindítandó munkák rang
sorolásakor két feladat kapott elsőbbséget:

— Szabó Károly „Régi magyar könyvtár”-ának kiegészítéseit, adatkorrekcióit fel
használva, az állami tulajdonba került főúri és szerzetesi könyvtárak anyagának 
átrostálásával, a hungarika szempontból jelentős külföldi könyvtárakban lappan
gó könyvek felderítésével a magyarországi könyvnyomtatás kezdeteinek bibliog
ráfiai újrafeldolgozása;

— ezzel párhuzamosan, a XX. század hiányzó ciklusbibliográfiáinak, mindenek 
előtt a felszabadulás utáni időszak, ezt követően pedig a két háború közötti kö
zel negyedszázad Magyar könyvészetének. szerkesztése.

Az elsőként említett nagy vállalkozás eredményeképp 1971-ben megjelent a „Régi 
magyarországi nyomtatványok” 1. kötete, amely az 1473—1600 között magyar nyelven, 
ill. Magyarországon kiadott dokumentumokról (ill. példányairól) tájékoztat.

A felszabadulásunkat követő másfél évtized könyvkiadásának bibliográfiai össze
gezéseként, a „Magyar könyvészet 1945-1960” öt kötetben 1964—1970 között jelent 
meg. Már e bibliográfia sajtó alá rendezése idején megkezdődött a Horthy-korszak könyv
termésének bibliográfiai feldolgozása. Több mint tízévi gyűjtő- és feldolgozó munka 
után, 1980-ban vehettük kézbe a „Magyar könyvészet 1921—1944” c. ciklusbibliográfia 
elsőként kiadott ,,Magyar irodalom” kötetét, a következő évben pedig megjelent a „Nyel
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vészét—irodalom” című kötet is. A 9 kötetre tervezett bibliográfia kiadása — a tervek 
szerint — a 80-as évek végére fejeződik be.

Végül e bibliográfia közreadásával egyidejűleg folyik az éves könyvészetek meg
indulásától az első gépi kumulációig teijedő időszak könyvanyagának összegezése, a 
,.Magyar könyvészet 1961—1975” szerkesztése is.

Míg a felsorolt bibliográfiák közreadásával teljessé válik az 1711 utáni Magyar 
könyvészetnek sora, az időszaki kiadványok retrospektív bibliográfiai feltárásában szem
betűnő a lemaradás. A magyar sajtó kezdeteit — Kereszty és Szalády bibliográfiáit kiegé
szítve — teljességre törekvőén újrafeldolgozó retrospektív bibliográfia első kötetének 
(1705—1849) kiadása hosszú évek óta várat magára. Bár a felszabadulást követő első 
évtized periodikumainak bibliográfiája (Magyar sajtó bibliográfiája 1945—1954) a ciklus 
lezárását követően igen gyorsan, már 1956-ban megjelent, folytatása azonban elmaradt. 
E hiányok ellenére biztató, hogy megkezdődött a két háború között megjelent időszaki 
kiadványok bibliográfiai feldolgozása.

A „Magyar könyvészet 1945—1960” szerkesztésekor indult meg a térképek és a 
kották önálló retrospektív bibliográfiai számbavétele. Mind az e ciklusban kiadott tér
képek bibliográfiája, mind pedig a kották bibliográfiája 1969-ben jelent meg. Az ezt köve
tő időszak (1961—1975) bibliográfiáinak előkészítő munkái megkezdődtek, az 1945 
előtti anyag feltárása azonban egyelőre megoldhatatlan.

Mint az elmondottak bizonyítják, a retrospektív nemzeti bibliográfia terén az 
Országos Széchényi Könyvtár nemzetközi összehasonlításban is lényeges eredményeket 
ért el. A kiadott bibliográfiák nemcsak mennyiségükben jelentősek, hanem szerkesztési 
módszereik is magasra értékeltek. Szembetűnő negatívum azonban a retrospektív vállal
kozások egyenetlensége. Bár valamely korszak irodalmában való tájékozódás nem korlá
tozódhat egyetlen dokumentumtípusra, mégis a retrospektív bibliográfiák fontosabb 
kiadványfajták szerinti tagolódását az anyaggyűjtés eltérő forrásai, a feldolgozás speciális 
kívánalmai messzemenően indokolhatják. Eddigi tevékenységünkben problémát jelent 
azonban, hogy a különböző dokumentumfajták bibliográfiai regisztrálása aszinkron mó
don történt, és így mind az 1945 utáni, mind az 1945 előtti ciklusok teljes dokumentum
termése feletti áttekintés nem biztosított.

A patriotika-irodalom retrospektív feldolgozását célzó kísérletek közül az OSZK 
gondozásában a 70-es években két bibliográfia jelent meg. A „Külföldi magyar nyelvű 
hírlapok és folyóiratok címjegyzéke és adattára 1945—1970” (két kötetben), valamint a 
„Magyarországi irodalom idegen nyelven 1945—1968” . Ez utóbbi folytatása előkészü
letben van, és megkezdődött a külföldön magyar nyelven kiadott könyvek bibliográfiái
nak szerkesztése is. Közülük elsőként a csehszlovákiai magyar nyelvű könyvek bibliográ
fiája jelent meg — nyomdai kapacitás hiánya miatt: mikrofilmlapon.
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