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KURRENS NEMZETI SZAKBIBLIOGRÁFIÁINK HELYZETE

BAJUSZ ÁGNES

A tanulmány a szombathelyi Tanárképző Főiskola tudományos diákköri 
pályázatára készült dolgozat rövidített változata.

'A szakemberek közül sokan tudják, még többen sejtik, hogy a magyar bibliográfia 
ügye milyen gondokkal küszködik. A felhasználók nem gondolkoznak el a problémákon, 
számukra csak a jelenlegi helyzet riasztó. Ezért e dolgozattal célom a figyelemfelkeltés, az 
elgondolkoztatás, hogy a bibliográfia ügye közüggyé váljon, de ehhez elengedhetetlenül 
szükséges, hogy társadalmi funkcióját felismerjük, felismertessük. Számomra a történeti 
kiindulási alap: 1961. Gödöllői Országos Bibliográfiai Munkaértekezlet.1 (Határozott 
állásfoglalást te,tt a magyar bibliográfia-ügy minden kérdésében.) Ezt követően a legfon
tosabb dokumentum: Fügedi Pétemé tanulmánya2 , melyben nemcsak a problémákat ve
tette fel, de előremutató javaslatokkal is szolgált. Célom Fügedi Pétemé vizsgálatának 
megismétlése volt, hogy ezzel lehetőséget adjak a fejlődés illetve stagnálás kimutatásához. 
A terjedelem szűkössége miatt itt néhány szempontot elhagyok, másokat kevésbé részle
tesen tárgyalok. A vizsgált bibliográfiák felsorolása a jegyzetekben található.

Kurrens nemzeti szakbibliográfiáink és tartalmuk

Ma már elfogadott tény, hogy szükség van kurrens nemzeti szakbibliográfiákra, 
hogy azokat a kurrens nemzeti bibliográfia sem pótolhatja. Egyértelműen tisztázódott a 
kurrens nemzeti bibliográfiával szemben (melynek fő feladata a számbavétel és azonosí
tás, illetve általános jellegű tájékoztatás) a nemzeti szakbibliográfia funkciója. (Egy adott 
tudomány, tudományág, szakterület teljes anyagának regisztrálása nemzeti keretek kö
zött, majd az anyag rendezése és visszakereshetővé tétele a tudomány sajátos igényeinek 
megfelelően.) A teljességben rejlik az a többlet, amit a szakbibliográfiák a nemzeti bib
liográfiákkal szemben nyújtanak. A szakbibliográfia sajátossága, hogy nincs tekintettel az 
információhordozó formai jegyeire (ugyanakkor a nemzeti bibliográfia kiadványtípuson
ként tagolódik). A szakbibliográfiák tartalmát mindig a tudományág és a felhasználó 
igényei szabják meg. A nemzeti bibliográfia válogatási szempontjai szakterülettől függet
lenek (gyakran formai kritériumokon nyugvóak). Amíg a nemzeti bibliográfia a doku
mentumok tartalmi minősítésében szükségképpen egyszerűsít, addig a szakbibliográfia 
feltárása több szempontú, jobban szolgálja a szakember felhasználó igényeit, feldolgozza 
a kapcsolódó határterületeket is. Tehát a nemzeti bibliográfia nem pótolhatja a szak
bibliográfiákat.
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A szakterület elhatárolása

Mi okozza a fő problémákat? Növekszik az információ, az információhordozók 
száma, a tudományok egyre differenciáltabbak, de egyre több új kutatási terület születik, 
folyóiratprofilok fellazulnak, jelentős mennyiségű a szóródó irodalom stb. Az okokkal 
most nem foglalkozunk, csak az eredményt, a jelenséget akarom bemutatni.

Az általános irodalom regisztrálása során szinte valamennyi társadalomtudományi 
bibliográfia feldolgozza a Magyar Tudomány, a Társadalmi Szemle, a Valóság, a Világos
ság, a Művelődési Közlöny anyagát. S ez a többszörös feldolgozás egyrészt munkaidő- és 
erőpocsékolás, másrészt hozzájárul a bibliográfiák késéséhez.

De vannak ennél súlyosabb gondok is. A tudományszak és a résztudomány viszo
nyának elmosódottsága, a feladatok egyeztetésének hiánya az eddig meglévő bibliográfiák 
létének figyelmen kívül hagyása. (Vagy nem is tudnak egymásról?) Mindez nemcsak a fel
dolgozásban okoz párhuzamosságokat, hanem a bibliográfiai kiadványokban is. Már 
Fügedi Péterné felhívta a figyelmet erre. ”A Századokban megjelenő éves történettudo
mányi bibliográfia mellett van külön hadtörténeti és külön munkásmozgalomtörténeti 
bibliográfia is.”3 Az átfedés nyüvánvaló, de a helyzet változatlan. Sőt a Magyar Könyv
tári Szakirodalom Bibliográfiája mellett megjelent a magyar könyv-és sajtótörténet iro
dalma a Magyar Könyvszemlében. A ’’megduplázott” anyag nyilvánvaló. A társadalom- 
tudományon belül a politika áll a dokumentátorok érdeklődésének középpontjában. 
A politika területén négy kurrens nemzeti szakbibliográfia is létezik! 1974-ben indult a 
Társadalomtudományi Információ (folyóiratok és tanulmánykötetek analitikus kataló
gusa) a FSZEK kiadásában4 . 1978-ban jelent meg a Politikai Vitakör Kiskönyvtára című 
kiadvány (1981-től Reflektor) mely negyedéves friss és jó válogatású cikkbibliográfiát 
hoz, tárgyszavas elrendezése körülbelül ugyanabban a témakörben s ugyanazokat a folyó
iratokat, illetve napilapokat dolgozza fel, mint az előző. 1978-ban pedig a Hajdú-Bihar 
megyei könyvtár indította el a Tájékoztató jegyzék vezetők számára5 c. periodikumot, 
amelyben a feldolgozott folyóiratok, könyvek, napüapok köre nagyjából szintén meg
egyezik az előbb említettekkel. No és van még egy másik kiadvány, a legteljesebb, ezt a 
Politikai Főiskola Könyvtára adja ki cédulaformában. (Jellemzőnek tekinthető, hogy a 
szakirodalom alapján nem tudtam megállapítani az indulás évét.) A választék bősége per
sze gondot okoz, a kisebb könyvtárak esetében dönteni kell, hogy melyiket rendelje meg 
(ez persze attól is függ, hogy melyik létezéséről értesül). Nagyobb könyvtárak általában 
mind a négyet megrendelik, s ezekből építik analitikus katalógusaikat. A katalógusépítés 
újabb problémákat vet fel, mivel az átfedés jelentős, a tárgyszavazás pedig különböző. 
Az egyesítést, illetve a duplikálódott anyag kiszűrését már a könyvtáraknak kell elvégezni, 
nekik kell eldönteniük a tárgyszavakat is.

Vannak más jellegű nehézségek is. Az Állam- és jogtudományi bibliográfia ’’legfris
sebb” kötete az 1973—1976. évi anyagot dolgozza fel; A magyar irodalom és irodalom- 
tudomány bibliográfiája 1977-nél tart a feldolgozásban. A késés jelentős, veszélybe került 
a kurrens bibliográfia alapvető célja a gyors tájékoztatás a friss irodalomról. Ennek át
hidalására indult meg 1980-tól az újdonságértesítő szerepkört ellátó A magyar állami és 
jogtudományi irodalom c. bibliográfia. Tehát a kurrens bibliográfia késése egy újabb
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kurrens bibliográfia létrejöttét teszi szükségessé! Az irodalomtudomány területén is volt 
egy űjdonságértesítő szerepkörű bibliográfia, mely az Irodalomtörténeti Közleményekben 
jelent meg A magyar irodalomtörténetírás címmel 1962 óta, évente. Jelenleg szerepkörét 
a Hungarológiai Értesítő vette át. 1981. évi számában találhatód magyar irodalom bib
liográfiája. 1979. Ezen kívül reménykedhetünk A magyar irodalom és irodalomtudomány 
bibliográfiája megjelenési ütemének gyorsulásában.

Gondot okozhat a határterületek feldolgozása, pl. az irodalomtudományi bibliográ
fiában ugyanúgy szakcsoport az olvasásszociológia, mint a Magyar Könyvtári Szakiroda- 
lom bibliográfiájában. Átfedések vannak a rokon tudományok területén, pl. a közgazda- 
sági és belkereskedelmi bibliográfiánál azonos tárgyszavak: АВС-áruház, árképzés . . . 
Az anatómiával foglalkozik az orvosi, az állatorvosi és a sportbibliográfia is. De a példákat 
lehetne még sorolni.

Az irodalom szóródását jól példázza a feldolgozott folyóiratok mennyisége és 
milyensége. A Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia feldolgozza pl. a Borsodi Szemlét, az 
Építésügyi Értesítőt, Épületgépészetet, Könyvtárost, Könyvtári Figyelőt. A Magyar 
Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája figyeli a Kirakat, a Mezőgazdasági Mérnök, a Sör
gyári Dolgozó, a Vendéglátás című lapokat.

A fenti bibliográfiákat legalább kézbe lehet venni, de a koordinálatlan gyűjtőmunka 
következtében súlyosabb gond is adódik. A legsúlyosabb, hogy bibliográfiáink nem egy 
rendszer részeként működnek. (Beszélhetünk egyáltalán rendszerről?) Vagy ha igen, ak
kor ez a rendszer hiányos, fehér foltokkal tarkított. Ma is vannak ellátatlan szakterületek. 
Bár 1970 óta megjelent a szociológiai és az állatorvosi bibliográfia, ma sincs a pszicholó
giának, filozófiának, földrajznak, biológiának stb. önálló kurrens bibliográfiája. Egyes 
részterületeiket más bibliográfia feldolgozza: pl. a pszichológia esetében

-  a pedagógiai bibliográfia (de csak amennyire témájához kapcsolódik, gyermek- 
és fejlődéslélektan, felnőttnevelés, s erősen válogatva);

-  szociológiai (tömegpszichológiával foglalkozik);
-  állatorvosi (fejlődéspszichológiai szempontok);
-  testnevelési és sport (sportpszichológia);
-  orvosi (klinikai pszichológia).
A részek azonban nem helyettesítik az egészet. A bibliográfia csak egy rendszer 

részeként funkcionálhat megfelelően. Ennek a rendszernek azonban célszerű, tervezett, 
tudatos munka eredményeként kell létrejönni.

Mit mondtak eddig a bibliográfiai rendszerről?
Csűry István (1961): ”A jelenlegi rendszer nemcsak tág teret nyújt a spontaneitás

nak, de teljes mértékben arra épül . . .  Az irodalom hiánytalan nyilvántartása és a társada
lom sokrétű bibliográfiai igényeinek kielégítése csak akkor valósulhat meg tervszerűen, 
és a rendelkezésre álló erőket csakis úgy hasznosíthatjuk ésszerűen, ha az irányításra hiva
tott központi szerv valóban irányít, valóban kezdeményez.”6

Fügedi Péterné (1972): ’’Tudatos, szervezőmunkára van szükség. Az egyes bibliográ
fiák profilegyeztetése, a tervszerű munkamegosztás kialakítása, az egymástól független 
erőfeszítések közösen végzett munkává szervezése sürgősen megoldandó feladat.” 2
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A rendszer mellett foglalt állást Szabó Sándor is (1981): ”A bibliográfiák, így a 
szakbibliográfiák is egymást kiegészítő,egymáshoz igazodó rendszert kellene, hogy alkos
sanak, amely viszont csak akkor működhet jól, ha azt előre megtervezik. A magyar bib
liográfiai munkálatok ma gyakran az egyes érintett intézmények anyagi és szellemi kapa
citásától, a vezetők belátásától, egyes bibliográfusok lelkesedésétől függenek, csak esetle
gesen veszik figyelembe a tényleges szükségleteket és a reális lehetőségeket.5’7

Horváth Tibor pedig így ír a rendszer fogalmáról:” . . .az egyes bibliográfiák úgy kap
csolódjanak egymáshoz, mint a ház tetején a cserepek, egymáshoz illesztve-kötve, egy
mást kiegészítve, hogy a terület lefedése hézagtalan maradjon . . .  E bibliográfiai rendszer 
. . .  az emberiség legnagyobb alkotásai közé emelkedik: a világról és önmagunkról való 
tudatunk teljes számbavételének egyetlen eszköze.5’8

Deklarációban tehát nincs hiány, de a valóság mást mutat.

Dokumentumtípusok feldolgozása

Bibliográfiáink nagy többsége bevezetőjében megnevezi azokat a dokumentumokat, 
amelyekre a gyűjtés kiteljed. A legtöbb még mindig könyv. Szinte minden bibliográfiában 
találunk monográfiát, gyűjteményes műveket (ezeket többnyire analitikusan tárják fel). 
Tankönyvek esetében változó a helyzet, az éves jogi bibliográfia csak az egyetemi oktatás
ban használt tankönyveket veszi fel, amíg a műszaki, vendéglátási, jogi idegenforgalmi, 
belkereskedelmi, történelmi gyűjtőköre az egyéb felsőoktatásban alkalmazott tanköny
vekre is kiteljed. A testnevelési pedig az alapfokú oktatás tankönyveit is feldolgozza. 
A szöveggyűjteményt, mint fontos forrást a szociológiai és a történelmi bibliográfiában 
találjuk meg. Jogszabálygyűjteményre elsősorban a jogi bibliográfiában figyelhetünk fel, 
de fontosságát mutatja, hogy pl. a belkereskedelmi, vendéglátási bibliográfiába is bekerült. 
A hivatalos kiadványok jelentőségének növekedését nemcsak a jogszabálygyűjtemények 
mutatják, hanem a rendeletek (pl. tudományszervezési), hivatalos közlemények (pl. peda
gógiai) feldolgozása. Gyakran találkozunk szabványokkal (pl. vendéglátási, belkereskedel
mi). A kutatási jelentések (idegenforgalmi, vendéglátási, belkereskedelmi, szociológiai 
. . . ), tanulmányúti beszámolók (mezőgazdasági, MKSZB), belső kiadványok, jelentések, 
intézeti kiadványok (szociológiai, pedagógiai, mezőgazdasági . . . ) feldolgozása is egyre 
nagyobb mértékű. A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája feldolgozza a szak- 
dolgozatokat is. Doktori értekezésekkel a vendéglátói, belkereskedelmi és a mezőgazda- 
sági bibliográfiában is találkozunk. Akadémiai tudományos fokozatokért benyújtott 
disszertációkat pl. az évenként megjelenő jogi bibliográfia dolgoz fel (de csak akkor, ha 
elfogadták). Az irodalomtörténeti bibliográfia, ha akadémiai fokozatért nyújtották be a 
dolgozatot, még a gépiratot is feldolgozza. A konferenciák, kongresszusok jelentőségét 
mutatja, hogy anyaguk egyre több bibliográfiába kerül be (sőt az orvosi bibliográfia külön 
kötetben, supplementumként jelenteti meg a kongresszusi anyagot).

A folyóiratok, napilapok, periodikumok analitikus feltárásánál az elsődleges szem
pont most is a tanulmány, de már gyakran találkozunk cikkekkel, közleményekkel, hí
rekkel, nekrológokkal és könyvismertetésekkel is. Az idegenforgalmi bibliográfiában a 
térképeket is feldolgozzák.
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Vannak bibliográfiák, melyek tágan értelmezik gyűjtőkörüket, míg más bibliográ
fiák teljesen leszűkítik. Csak a cikkanyag feldolgozására vállalkozik a munkásmozgalom
történeti, a Reflektor politikai, és a Látóhatár általános kulturális jellegű cikk-bibliográ
fiája, a műszaki pedig épp a cikkeket mellőzi.

A szakbibliográfia számára közömbös az információ megjelenési formája. Mégis azt 
kell mondani, hogy a nem hagyományos dokumentumok eddig még nem találták meg útju
kat a bibliográfiák felé. Mindössze egy-két érdekes esettel találkoztam: a Magyar Könyvtári 
Szakirodalom Bibliográfiája és a numizmatikai bibliográfia feldolgozza a rádió és a tele
víziónak a szakterületébe eső műsorát is.

Szakbibliográfiáink nem zeti jellege

Évtizedekkel ezelőtt természetesnek számított a hungarika anyag feldolgozása, ma 
azonban más a helyzet. Okaira csak következtethetünk: időhiány, több dokumentum
féleség megjelenése, vagy nem is tartjuk annyira fontosnak? Bibliográfiáink oly sok, 
szinte alapvető problémával küszködnek, melyek mellett a hungarika anyag feltáratlan- 
ságának gondjai elenyészőek. Mondhatnánk így is, de ez az a terület, melynek számba
vételét nem várhatjuk el mástól, hiszen ez elsősorban számunkra fontos. Kis nemzet va
gyunk, ránk,szinte csak akkor figyelnek, ha felhívjuk magunkra a figyelmet. De ehhez 
ismernünk kell jelenlegi helyzetünket a világban. Ezt segíti elő a hungarika anyag fel
tárása, amely hellyel-közzel meg is történik, de nem mondhatjuk el, hogy általánosan 
jellemzi szakbibliográfiáinkat. Elsősorban az ún. nemzeti tudományoknál (történelem, 
irodalom stb.) van a hungarika anyagnak nagy jelentősége. Ezért sajnálatos, hogy a Száza
dok történettudományi bibliográfiája csak a Magyarországon megjelent könyvek, tanul
mányok feldolgozását végzi el, illetve a külföldön megjelent, de magyar vonatkozású 
könyvek ismertetését regisztrálja. Az állatorvosi bibliográfia a magyar szerzők külföldön 
megjelent könyveit, tanulmányait tárja fel. Ugyanezt teszi a hidrológiai bibliográfia is. 
Az irodalomtudományi bibliográfia a külföldön megjelent, de magyar nyelvű irodalom 
feldolgozására is vállalkozik. Legteljesebb a szociológiai és a néprajzi bibliográfia hunga
rika anyaga. A szociológiai már címében is megfogalmazza: a magyar nyelvű és magyar 
vonatkozású szakirodalom válogatott bibliográfiája, s valóban teljesíti feladatát. (Gyakran 
járul hozzá fordítások mutatója, mely a magyar szerzők fordításban megjelent írásait so
rolja fel nyelvi bontásban.) A néprajzi bibliográfia bevezetőjében megfogalmazza, hogy 
tartalmazza a Magyarországra és általában hazánk népeire vonatkozó közleményeket, a 
magyar kutatók más népekről szóló munkáit, külföldi kutatóknak hazánkban megjelent 
publikációit függetlenül a közlési nyelvtől.

A bibliográfiai tevékenység sok része csak kooperációval képzelhető el, ugyanezt 
kell mondani a hungarika anyag feltárásáról is. Az együttműködés eredményeképpen 
(hiszen az anyagot a különböző könyvtárak bibliográfusaitól kapja az OSZK) indult 1971- 
ben a Hungarika Irodalmi Szem le, s 1972-ben a Külföldi Magyar Nyelvű Kiadványok című 
kiadvány (mindkettő a nemzeti bibliográfiai rendszer része). A két kiadvány azonban a 
feldolgozásnál sok megszorítással él, s épp itt tud a szakbibliográfia tovább lépni, azaz az 
érdemi teljességre vállalkozni. De így is megoldatlan az OSZK által feltárt hungarika anyag 
felhasználása, pedig ez kevés munkát igényelne a szakbibliográfiáktól.
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A katalogizálási gyakorlatról

Most is igaz, amit Fügedi Péterné 1972-ben megállapított, kurrens nemzeti bib
liográfiáink általában az egy mű, egy bibliográfiai egység elvét vallják, ennek megfelelően 
a monográfiákról teljes, a gyűjteményekről és a periodikumokról analitikus leírás készül. 
Nem kívánok foglalkozni a dokumentumleírás' problémáival, az ellentmondásos gyakor
lattal, mert a jövő útja úgyis az új bibliográfiai leírási szabvány alkalmazása lesz (bár eddig 
szakbibliográfiáink egyikénél sem tapasztaltam).

Szakbibliográfiáink szerkezete

A szakbibliográfia, ha valóban a felhasználót szolgálja, anyagát szakrendi beosztás
ban tálja az információt kereső elé. A szakrendi csoportosítás többféle lehet. A bibliográ
fiák felosztása is sokféle alapon végezhető el, én is megpróbálkoztam eggyel (melynek 
eredményeként 26 bibliográfiát osztottam az alábbi csoportokba).
1. A bibliográfiákban a tételek besorolása kizárólag a tudományág szakrendszerének 

megfelelően történik, azaz a bibliográfia beosztása csak szakrendi csoportosítást 
alkalmaz (15 bibliográfia).

1.1 Először durva szakcsoportosítás történik, majd ezen belül haladunk a mélységek 
felé (néprajzi).

A) általános
B) tárgyak, népcsoportok
C) tárgykörök

népköltészet. . .
kisebb műfajok . .  . 

közmondás
1.2 Kevés szakcsoport képzésével a se nem finom, se nem durva beosztást valósítják 

meg. A régészeti öt, a levéltári bibliográfia nyolc szakcsoportot képez, s ezen belül 
alfabetikus sorrendben osztja be anyagát (ezek a bibliográfiák viszonylag kis tétel- 
számúak, így az áttekintés nem nehéz).

1.3. Sok szakcsoportot alkalmazó bibliográfiák, de ezt
1.3.1. követően nem bontják tovább az anyagot. A nyelvtudományi bibliográfia 16 cso

portot képez, a Tájékoztató jegyzék vezetők számára 26 csoportot (az MSZMP 
KB-tól a művelődésügyig, jellege tulajdonképpen egy erősen leszűkített tárgyszó- 
jegyzék).

1.3.2. Sok szakcsoportot képeznek, de ezen belül még mindig tovább osztják anyagukat 
egészen részletezően (pedagógiai, közgazdasági, mezőgazdasági, orvosi, állatorvosi, 
szociológiai, idegenforgalmi). Az orvosi bibliográfia pl. 35 szakcsoportot képez (az 
általános orvostudománytól a radiológiáig, s ezek után még további bontást alkal
maz). Az idegenforgalmi bibliográfia például 15 szakcsoportjának egyikét így 
bontja:
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idegenforgalmi kínálat
idegenforgalmi fogadóképesség

idegenforgalmi szálláshelyek
kereskedelmi szálláshelyek 

szállodák
gyógyszállodák (az irodalom 2 tétel)

1.3.3. Részletes szakcsoport bontás, de betűrendben (a belkereskedelmi és a vendéglátási 
bibliográfia tartozik ide).

1.4. ETO szerinti bontás alkalmazása (a műszaki bibliográfia árválkodik ebben a cso
portban, a többi bibliográfia legfeljebb tájékoztatóként adja meg a tételek mellett 
az ETO jelzetet).

2. A tételek besorolásánál a bibliográfia figyelembe veszi a kiadványtípust;
2.1 de csak a második rendező elvként (zenei, sport, jogi II.)

azaz a szakcsoportok képzése után
a) önállóan megjelent művek,
b) cikkek, tanulmányok.

Van néhány olyan bibliográfiánk is, mely nem választja két részre az anyagot, ha
nem a tétel mellett jelzi *-gal vagy •-tál, hogy milyen dokumentumtípusról van 
szó. (Pl. Közgazdasági, mezőgazdasági.)

2.2. Olyan bibliográfia, amely harmadik rendező elvnek választja a dokumentumtípust 
(jogi bibliográfia).

— durva szakrend — általános rész
— szak rész

— ezen belül a származáshely alapján — belföldi anyag
— külföldi anyag

s csak ezek után a dokumentumtípus szerint -  kézikönyv
— könyv

3. A harmadik csoportba azokat a bibliográfiákat soroltam, melyek jellegükből adó
dóan kénytelenek más szempontot is figyelembe venni, mégpedig a hely és az idő 
szerinti beosztást, külön-külön vagy együttesen is.

3.1. Az időrend, a kronológia volt mindig a történeti jellegű bibliográfiák számára a 
legkézenfekvőbb rendezési elv. Ez a szempont most is meghatározó a történelmi, 
hadtörténelmi és a könyv- és sajtótörténeti bibliográfiákban.

3.2. Az egy kiadványon belül többféle rendezési elvet használó bibliográfiák. Az iro
dalomtudományi bibliográfia (talán mert oly sok mindent vállalt magára, vagy 
mert szerintem túl tágan értelmezte a határterületeket, kénytelen a legtöbbféle s 
legkevésbé tiszta feldolgozást alkalmazni);

— mivel történettudományi anyagot regisztrál, időrendet is kell alkalmaz
nia (mégpedig maximális részletességgel, például külön fejezet a Mohács 
vitája, melyet még a Századok bibliográfiája sem emel ki mindig),

— a magyar irodalomtörténet tárgyalásánál szintén az időrendre támaszko
dik,

— a magyar irodalom külföldön részben a földrajzi besorolást hívja segítsé
gül (országonként csoportosítja az irodalmat),
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— az egyetemes irodalom és irodalomtörténet feldolgozásánál a legkézen
fekvőbb, ha nyelvileg határolja el egymástól az anyagot.

A Hungarológiai Értesítőben megjelenő bibliográfia is ehhez hasonlóan bontja az 
anyagot, csak talán kevésbé részletezően, hiszen az anyag mennyisége is kisebb. 
Ide tartozik még a művészettörténeti bibliográfia, mely részletes felosztást alkal
maz (a céhtörténettől az ipari formáig); a történeti jellegű dokumentumok eseté
ben két kategóriát alkalmaz: régi és új (az utóbbi, ami ma élő személyekre vonat
kozik) ezen belül a művészeti ág képviselőinek névsorában halad. A műemlékvéde
lem és a magyar, illetve külföldi csoportos kiállítások esetén földrajzi bontást al
kalmaz (Ajkától-Zalaegerszegig és Bazeltől-Zürichig).

Az én szempontjaim által nyert csoportok természetesen nem tiszta kategóriák, 
nem is ez volt a célom. A legjelentősebb, legjellemzőbb momentumokat, tendenciákat 
próbáltam érzékeltetni.

A dokumentumok besorolása (tulajdonképpeni osztályozása) bizonyos fokig mindig 
függ a szubjektumtól, az osztályozó, tárgyszavazó stb. szakembertől. A felhasználó számá
ra azonban nem teljesen egyértelmű, hogy ha egy bizonyos téma érdekli, azt nem mindig 
egy szakcsoport alatt fogja megtalálni. Ezért van olyan nagy jelentősége

— a többszöri besorolásnak,
— az utalásoknak,
— az analitikus feltárásnak,
— a mutatóknak.
E téren is nagy a tarkaság. Vannak bibliográfiák, amelyek a közleményeket csak 

egyszer íiják le, a többi szakcsoportban csak a tételszámra utalnak, vagy a ”ld. még” uta
lást használják (testnevelési, belkereskedelmi, szociológiai információ stb.). Vannak olya
nok, amelyek a több szakcsoportba sorolható adatokat minden szakcsoportban teljes le
írással közlik (irodalomtudományi, részben a műszaki is).

Az anaütikus feldolgozás is különböző. Az egyik bibüográfia leírja a gyűjteményes 
kötetet, utána sorolja fel a benne található közleményeket (műszaki, Szociológiai Infor
máció stb.), a másik külön-külön írja le az egyes közleményeket, majd feltünteti, hogy az 
milyen kötetben található (közgazdasági, könyvtártudományi stb.). Van, ahol a betűren
des mutatóban szerepel az anaUtikusan feldolgozott tanulmányírónak a neve, van, ahol 
csak a gyűjteményes kötet szerkesztője szerepel a betűrendes mutatóban.9

összegezés, problémák

Mint már emütettem, a problémák alapvető forrása, hogy nincs bibUográfiai rend
szer. Ennek következményei: egyes szakterületeken egyáltalán nincs bibUográfiai feldolgo
zás, más területeken 2 -3  bibüográfia sem ritka jelenség. BibÜográfiák születnek s meghal
nak, de ezt senki sem kérheti számon. Megoldatlan az egységesítés: a bibUográfiai leírás, a 
leírást kiegészítő adatok, rövidítések használata stb. Amely szakterület bibUográfiai re
gisztrálásának nincs gazdája, ott a folyóiratok veszik át ezt a feladatot. Tevékenységük dí
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cséretet érdemei, de az eredmény gyakran kétséges. Jónéhány területen megoldatlan a 
szóródó irodalom feldolgozása.

Nem mindig megfelelő a visszakereső apparátus, vagyis a mutatózás. Óriási problé
mákat okoznak a késések stb. A nehézségeket még sorolhatnánk, de a legfontosabb, hogy 
megértsük és átérezzük a helyzet súlyosságát, s a megoldás felé törekedjünk, mely most 
már valóban és végérvényesen (úgy mint eddig?!) összefogással, szervezett munkameg
osztással, a minőségre nagyobb gondot fordítva, csak egységes bibliográfiai rendszerben 
képzelhető el.

JEGYZETEK

1. Az állásfoglalás részletes kifejtésére itt nincs lehetőség, pedig a mai helyzettel való összehason
lítása sok tapasztalattal szolgálhat. Ld. Országos Bibliográfiai Munkaértekezlet, Gödöllő, 1961. 
[Teljes anyaga.] (Sajtó alá rend. BERECZKY László.) [Közread, az (0[rszágos] Sz[échényi] 
Kfönyvtár] Könyvtártudományi és Módszertani Központ. (Bp, 1962.) VI, 284 p. Gépirat.

2. A részletes ismertetés és a program kifejtése helyett ld. FÜGEDI Péterné: : Kurrens nemzeti 
szakbibliográfiáink elemzése, összeáll. — . [Közread, az Országos Széchényi Könyvtár Könyv
tártudományi és Módszertani Központ.] Bp. NPI, 1972. [1973.] 59 p.

3. I.m . 15 .p.
4. A Társadalomtudományi Információ tájékoztatást nyújt katalóguscédula formájában a marxiz- 

mus-leninizmus, a munkásmozgalom, a gazdasági élet, a bel- és külpolitika stb. témakörben.
5. A Tájékoztató jegyzék vezetők számára című kiadvány havonta jelenik meg a megye vezetői 

számára, feltárja a politikai, közéleti és vezetéselméleti témájú cikkeket, könyveket. Hajdú- 
Bihar megyével külön foglalkozik, s jó név-, tárgy- és földrajzi mutató egészíti ki.

6. CSŰR Y István beszámolója. = Országos Bibliográfiai Munkaértekezlet, Gödöllő, 1961. 24. p.
7. SZABÓ Sándor : A bibliográfia helyzete Magyarországon. = Könyvtári Figyelő, 27. évf. 1981. 

2.sz. 96. p.
8. HORVÁTH Tibor: A bibliográfiák funkcióiról. = Bibliográfiai tanulmányok. Bp. OSZK-KMK, 

1 9 7 8 .1 6 .p.
9. A legtöbb betűrendes névmutató nemcsak a szerzőket, közreműködőket stb. veszi fel, de a 

személyekre vonatkozó irodalmat is közli, s ezt valamüyen módon el is különíti.

A CIKKBEN EMLÍTETT BIBLIOGRÁFIÁK JEGYZÉKE

ö n á l l ó  k i a d v á n y o k

a) Társadalomtudományi bibliográfiák

Irodalomtörténeti tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai kartotékjai. [Köz
read. a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. FSZEK, 1961.

Állam- és jogtudományi bibliográfia. 1973-1976. [Közread, az] MTA Állam- és Jogtudományi 
Intézet. Bp. KJK, 1980.
1958 -

A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája. 1981. l.sz . [Közread, az] Ország- 
gyűlési Könyvtár. Bp. OGYK, 1981.
1958-
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A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája. [Közread, az] Országos Széchényi Könyvtár 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ. Bp. OSZK-KMK, 1982.
1973 -
Előtte: Gyorstájékoztató a magyar könyvtártudományi irodalomról

Magyar pedagógiai irodalom. [Közread, az] Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Bp. 
OPKM, 1981.
1972 -
Előtte: Magyar pedagógiai információ

Magyar közgazdasági irodalom. Szakbibliográfia. 1979. [Közread, a] Marx Károly Közgazdaság- 
tudományi Egyetem Könyvtára. Bp. MKKEK, 1980.
1972-
Előtte: Magyar közgazdasági és statisztikai irodalom

A magyar belkereskedelem válogatott bibliográfiája. 1980. [Közread, a] Belkereskedelmi Kutató 
Intézet Könyvtára. Bp. Belker. Kút. Int., 1981.
1974-
Előtte: Magyar belkereskedelmi szakbibliográfia

Idegenforgalmi szakbibliográfia. 1970. [Közread, a] Belkereskedelmi Kutató Intézet Könyvtára. 
Bp. Belker. Kút. Int., 1981.
1 9 65 - (1964-70-es tárgyidőszakkal)

A magyar testnevelési és sportszakirodalom 1980. évi bibliográfiája. [Közread, a] Testnevelési 
Főiskola Könyvtára. Bp. Testnevelési Főisk. 1981.
1962-

A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája. 1977. [Közread, az] Országos Széché
nyi Könyvtár, Bp.
Előtte: Kozocsa Sándor: A magyar irodalom bibliográfiája

Szociológiai információ 1981. 2. sz. [Közread, a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp. FSZEK, 
1982.
1972 -

Tájékoztató jegyzék vezetők számára. 1979. [Közread, a] Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár. Deb
recen, Hajdű-Bihar Megyei Könyvtár, 1980.
1979-

Társadalomtudományi folyóiratok és tanulmánykötetek analitikus bibliográfiai katalógusa. 
[Közread, a] Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Bp. FSZEK, 1982.
1980 -
Előtte: Társadalomtudományi információ

Az MSZMP Politikai Főiskolájának analitikus kartotékjai. [Közread, az] MSZMP Politikai Fő
iskola, Bp.

b) Természettudományok és alkalmazott tudományok bibliográfiája

Magyar mezőgazdasági bibliográfiája. 1982. [Közread, a] Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Mi
nisztérium Információs Központ. Bp. AGROINFORM. Bp. 1982.
1 9 69 -

Magyar orvosi bibliográfia. 1981. [Közread, az] Országos Orvostudományi Intézet és Könyvtár. 
Bp. ÓIK, 1982.
1 9 59 -
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Műszaki bibliográfia. 1970-1979. [Szerk.] Jánszky Lajos. Bp. Műszaki Kvk. 1982.
1959-

Hidrológiai bibliográfia. 1975. [Közread, a] Vízügyi Dokumentációs és Továbbképző Intézet és 
az Union Geodesique et Geophysique Internationale. Bp. VIZDOK, 1976.
1955-

Magyar állatorvosi bibliográfia. 1977. [Közread, az] Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára. 
Bp. Állatorvostudományi Egyetem Könyvtára, 1980.
1972 -

A vendéglátás szakbibliográfiája. 1979-80. [Közread, a] Belkereskedelmi Kutató Intézet 
Könyvtára. Bp. Belker. Kút. Int. 1981.
1975-
Előtte: A magyar vendéglátás válogatott szakbibliográfiája

F o l y ó i r a t o k b a n  m e g j e l e n ő  b i b l i o g r á f i á k

c) Társadalomtudományi

Bibliográfiai áttekintés a magyar tudományszervezés újabb irodalmából. = Tudományszervezési 
tájékoztató. 1982. 3 -4 . sz. A folyóirat címe 1983-tól: Kutatás Fejlesztés

A sajtóval foglalkozó magyar irodalom bibliográfiája. = Magyar sajtó. 1978.5. sz.
1963-

A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke. = Párttörténeti Közlemények. 
1981.4. sz.
1954-

Az 1979. évi Magyarországon megjelent hadtörténelmi irodalom bibliográfiája. = Hadtörténeti 
Közlemények. 1981. 4.sz.
1953-

A magyar néprajztudomány bibliográfiája. = Néprajzi Hírek. 1980.
1972-
Előtte: A magyar néprajztudomány bibliográfiája. = Index Etnographicus

A magyar műemlékvédelem 1971. évi irodalma. = Műemlékvédelem. 1979.4. sz.
Előtte: Magyar Műemlékvédelem

A magyar művészettörténeti irodalom bibliográfiája. = Művészettörténeti Értesítő. 1978. 4.sz. 
1951-

Hírlapokban és folyóiratokban megjelenő numizmatikai közlemények. = Numizmatikai Köz
löny. 1978-1980.
1901-

A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek váloga
tottjegyzéke.) 1979. január 1 —december 31. = Századok. 1980.4.sz,
1954-

A magyar könyv és sajtótörténeti irodalom. = Magyar Könyvszemle. 1980. 4.sz.
1977-

Válogatás a politikai sajtó cikkeiből. = Reflektor. 1982. 3. sz.
1981-
Előtte: Politikai Vitakör Kiskönyvtára
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A magyar zenetudományi bibliográfia. = Zenetudományi Dolgozatok.
1 9 79 -

Magyar régészeti irodalom. = Archeológiái Értesítő. 1980.
1 9 61 -

A magyar irodalomtudomány bibliográfiája. = Hungarológiai Értesítő. 1 9 8 1 .1 -2 . sz. 
1979 -

A magyar nyelvtudomány bibliográfiája. = Hungarológiai Értesítő, 1 9 8 1 .1 -2 . sz.
1 9 60 -

A magyar levéltári irodalom bibliográfiája. 1976-1977. = Levéltári Közlemények. 1978. 
1 9 60 -

Cikkbibliográfia. = Látóhatár. 1982. 7. sz.
1 9 73 -

dI Természet- és alkalmazott tudományok

A magyar földtani irodalomjegyzéke. = Földtani Közlöny. 1981. 3 -4 . sz.
1 9 52 -

FÜGGELÉK

A túloldali táblázat a mutatózással, a bibliográfiák járulékos részeivel, periodicitásukkal, késé
sükkel foglalkozik. A táblázat az 1982. IX-XI. havi állapotot tükrözi.
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