
SZOCIOLÓGIAI DOKUMENTÁCIÓ A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁRBAN

 

Magyarországon a társadalomtudományok információellátása általában nem kielé-

 

gítő, de még ezen belül, más, hagyományokkal bíró társadalomtudományi diszciplína do-

 

kumentáltsága mögött is jóval elmarad a szociológiáé. Ennek talán legfőbb oka, hogy

 

a szociológia, amely Magyarországon már egyszer virágzó tudomány volt, hosszas, kény-

 

szerű pauza után alig tíz éve nyerte vissza jogait. A szociológiai kutatás újabb fellendülése

 

mind sürgetőbb követelménnyé teszi a dokumentációs szolgáltatások megszervezését.

 

A társadalomtudományi dokumentáció jelenleg folyamatban levő országos megszervezé-

 

sében hivatalosan is a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra, mint a szociológia országos alap-

 

könyvtárára kívánják ruházni a szociológiai szakirodalom dokumentációs központjának

 

szerepét. Az itt következőkben nem foglalkozunk e funkció ellátásához szükséges anyagi,

 

technikai, szervezeti stb. követelményekkel, csupán azt a kérdést vesszük szemügyre,

 

hogy milyen kötelezettségeket ró a könyvtárra a szociológiai dokumentáció ellátása,

 

emellett röviden ismertetjük, hogy milyen szolgáltatásokat vezettünk már be e téren

 

a közelmúltban.

 

A szociológiai dokumentáció egyaránt segíti az elméleti és az empirikus kutatások elő-

 

készítését és lefolytatását a szakirodalomból s egyéb forrásokból meríthető adatok feltá-

 

rásával, s azzal, hogy az anyagot gyorsan áttekinthetővé teszi. Célszerű, hogy az irodalmi

 

források dokumentációjának kiépítése a legnagyobb szakirodalmi állománnyal rendel-

 

kező könyvtár mellett legyen. Általánosan elfogadott tétel, hogy könyvtár és dokumentá-

 

ció nem választható szót egymástól, hiszen a szakkönyvtárak dokumentumanyaga jelenti

 

a szolgáltatások alapját. Az is köztudott, hogy amennyiben nem csupán szakirodalmi

 

do-

 

kumentációról van szó és az információellátás túllépi a könyvtár kereteit, úgy ezekre spe-

 

ciális intézmények (dokumentációs irodák, adatbank stb.) létrehozása szükséges. Azonban

 

a könyvtár mellett működő dokumentációs központ munkájának is konkrét kérdések

 

megoldását kell segítenie dokumentációs eszközökkel, a tudományos tájékoztatás és az

 

operációkutatási tevékenység összehangolásával.

 

A Művelődésügyi Minisztérium 1968-as (131/1968 M. K. 11 MMSZ) utasítása a Fővá-

 

rosi Szabó Ervin Könyvtárat —

 

továbbiakban FSZEK —

 

jelölte ki a szociológia országos

 

tudományos alapkönyvtárának. A választás az intézmény 60 év óta kiépített és fejlesztett

 

nagyértékű gyűjteménye alapján esett a könyvtárra. A kijelölés óta a szociológiai szerze-

 

ményezés újabb lendületet vett és a beérkező nagymennyiségű könyv és folyóirat kezelé-

 

sével, feltárásával és propagálásával kapcsolatos tevékenységeiben az intézmény tulaj-

 

donképpen már megtette az első lépéseket a szociológiai szakirodalmi dokumentáció felé.

 

Tekintve azonban, hogy

 

a könyvtár éppen az utóbbi években, különösen 1968 óta súlyos

 

anyagi és személyzeti problémákkal került szembe, csak a legnagyobb nehézségek mellett

 

tudta és tudja azt a minimumot is produkálni, amelyet a szociológiai dokumentáció terén

 

eddig felmutatott.

 

A szociológiai  információellátás  teljesen új és erősen munkaigényes,
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időigényes feladat, amelyet lényegében a FSZEK központjában a megállás nélkül növekvő 

olvasószolgálat ellátása mellett végeznek a munkatársak. Munkájuk hézagpótló jellegű, 

hiszen szociológiát is dokumentáló más intézményekkel szemben, a FSZEK szolgáltatásai- 

nak nagy előnye, hogy országos jellegűek és nyilvánosak. 

Kooperáció 

Mint országos tudományos szakkönyvtár, a FSZEK felelős a szociológiai gyűjtőkörű 

könyvtárak kooperációjáért. A tevékenységek összehangolásának ma már minden tudo- 

mányos körben igen nagy a jelentősége; a szociológiánál ez a szükséglet még fokozottabb, 

az interdiszciplináris területek kiterjedt, sokszor egymástól nehezen elhatárolható jellege, 

a szociológia és más tudományágak összefonódása, együttes jelentkezése miatt. A szocioló- 

giai könyvtárak kooperációjában, egyrészt a Művelődésügyi Minisztérium utasításának 

megfelelően, másrészt önkéntesen a következő könyvtárak vesznek részt: 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központja 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára 

Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtára (Debrecen) 

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára 

MRT Tömegkommunikációs Központ Könyvtára 

MSZMP KB Pártfőiskola Könyvtára 

MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet Könyvtára 

MTA Szociológiai Intézet Könyvtára 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára 

Országgyűlési Könyvtár 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

Országos Vezetőképző Intézet Központi Könyvtára 

Szövetkezeti Kutató és Üzemszervezési Iroda Könyvtára 

A kooperációs erőfeszítések egyik lényeges eredménye: a felsorolt könyvtárak több- 

kevesebb pontossággal körülhatárolták, hogy a szociológia mely szakterületeit gondozzák. 

A gyűjtőköri elhatárolásnak az a célja, hogy megakadályozza a szerzeményezési átfedé- 

seket, ugyanakkor gondoskodjék a gazdátlanul maradt szakterületek elosztásáról. Elvileg 

tisztázódott az is, hogy a FSZEK, mint kooperációs központ, a magyarnyelvű szakirodalom 

gyűjtésében teljességre törekszik, idegen nyelveken pedig elsőrendű feladatának tekinti 

az általános, elméleti, történeti és módszertani munkák, valamint az összes szociológiai 

ágazat összefoglaló és klasszikus jellegű műveinek beszerzését. 

A FSZEK szerzeményezését illető feladatok közül, paradox módon az elsőnek a telje- 

sítése a nehezebb. A külföldön megjelenő idegennyelvű művek megvásárlásának csak 

a valutakeret szab határokat, míg a magyarnyelvű szakirodalom egészének beszerzése 

szinte teljesíthetetlen célkitűzés könyvtárunk számára mindaddig, amíg nincsen köteles- 

példányjogunk. A szociológiai irodalom tekintélyes része ugyanis belső, intézeti kiadvány- 

ként jelenik meg s mint ilyen, nem kerül könyvkereskedelmi forgalomba sőt, létezéséről 

semmilyen forrás nem tájékoztat. A szociológiai kooperációs központ szerepét ellátó könyv- 

tártól joggal elvárhatják a kutatók, hogy raktárában megtalálhassák a hazai szerzők, ül. 

szerzői csoportok alapvető munkáit, tekintet nélkül arra, hogy azt könyvkiadó, vagy pl. 
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az MSZMP Társadalomtudományi Intézete vagy más kutatóközpont adta ki (más kérdés 

természetesen ezeknek a könyveknek a nagyközönség számára történő kölcsönözhetősége). 

Különös jelentőségűek a belső kiadványok közül az időszakosan megjelenő és általában 

a referáló lapok szerepét betöltő kiadványok, melyek hozzáférhetősége még súlyosabb 

problémát okoz. A különböző dokumentációs kiadványok, melyeket az egyes intézmények 

a saját anyagukról készítenek, a feltárás mélysége és dokumentációs típus szerint külön- 

bözőek, de abban megegyeznek, hogy általában csak saját, belső használatra szánt anya- 

gukról informálnak és intézményük igényeit hivatottak kielégíteni. Mégis — vagy éppen 

ezért — igen fontos, hogy minden esetben eljussanak egy központi koordináló szervhez s 

ezáltal bekerüljenek az országos dokumentáció vérkeringésébe. Nehéz érzékeltetni, hogy az 

a központi törekvés, melynek során igyekszünk hozzájutni az országban megjelenő 

monografikus munkákon felül mindazokhoz a belső kiadványokhoz, melyeket különböző 

intézmények adnak ki, milyen sok nehézségbe ütközik. A művek felkutatása és meg- 

szerzése igen nagy erőfeszítést igényel, s kicsit mindig szerencsésnek kell tartanunk magun- 

kat akkor, ha egy-egy kiadvány cserealapon vagy egyéb viszontszolgáltatások fejében, 

sokszor személyes kapcsolatok igénybevételével beérkezik könyvtárunkba. 

A legaktívabb a kooperáció az MTA Szociológiai Intézete és a FSZEK között, melyet 

két igen jelentősnek érzett kiadvány is tanúsít: „A magyar szociológiai irodalom biblio- 

gráfiája” és a „Tájékoztató a külföldi szociológiai folyóiratokról” közös szerkesztésben 

jelenik meg. 

A kooperáló könyvtárak kívánságára a FSZEK összeállította a Magyarországra, 

pontosabban a kooperációba bekapcsolódott tizenhárom intézménybe járó kurrens kül- 

földi szociológiai periodikák 1971-es lelőhelyjegyzékét. A lelőhelyjegyzék a kooperációban 

résztvevő könyvtárak folyóiratrendelésének megkönnyítése és gondosabbá tétele végett 

készült, de hasznosan forgathatják a kooperáción kívül álló, de társadalomtudományi 

anyagot beszerző könyvtárak, továbbá a kutatók is akkor, ha meg akarják tudni, milyen 

szociológiai folyóiratok járnak az országba és mely könyvtárakban található belőlük pél- 

dány. 

A „Tájékoztató a külföldi szociológiai folyóiratokról” c. kéthavonként megjelenő so- 

rozat szintén kooperációs keretek között jött létre és nem más, mint a FSZEK-be és kisebb 

számban az MTA Szociológiai Intézetbe beérkező közel száz külföldi szociológiai folyóirat 

és évkönyv kifényképezett tartalomjegyzékének kumulációja. A kiadvány kutatók számára 

készült. A cikkek bármelyikéről az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Intézettel tör- 

tént megállapodás alapján fordítást lehet megrendelni. A Tájékoztató legértékesebb járu- 

léka az egy éves anyagához készített név- és szakmutató lesz. 

A kooperáló könyvtárak javasolták közös kumulatív gyarapodási jegyzékek kiadását, 

ehhez azonban hiányoznak a személyzeti és technikai feltételek. A FSZEK saját külföldi 

szociológiai szerzeményezéséről havonként jegyzékeket jelentet meg („Szociológiai 

UKSZ”), s ezeket csakúgy, mint a többi szociológiai bibliográfiát eljuttatja a könyvtár- 

ban nyilvántartott, szociológiával foglalkozó szakemberekhez. 

Szociológus kataszter (névsor) 

Lassanként kiépülő szociológiai propaganda és feltáró munkánknak már az elején felmerült 

a „kinek a részére”, kérdése. Központi olvasószolgálatunk stabil, sok éves tagsággal ren- 

delkező olvasótáborából néhány kutatót, szociológust jól ismertünk, azt is sejtettük, hogy 

a többezer könyvtárlátogató között bizonyára még szép számmal lehetnek olyanok, akik 

tudományos igénnyel foglalkoznak szociológiai problémákkal. Ezt szociológiai könyvanya- 

gunk forgalmának növekedése is bizonyította. Azonban azzal is tisztában voltunk, hogy 

a magyar kutatók igen tekintélyes része, akiknek cikkeit, könyveit katalógusunk is fel- 
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tünteti, nem járt még nálunk. Kívánatosnak tartottuk, hogy propaganda kiadványaink 

őket is elérjék, ezért összeállítottuk és folyamatosan kiegészítjük a szociológiával foglal- 

kozó, vagy a téma iránt érdeklődő kutatók címjegyzékét. 

A címjegyzék alapja két lista volt, az egyiket az MTA Szociológiai Intézetétől kaptuk, 

a másikat a TIT Szociológiai szakosztálya adta. Ezt a két alapjegyzéket folyamatosan 

kiegészítjük az olyan olvasók címével, akiknek a foglalkozása szociológus (pl. vállalatnál) 

vagy azokéval, akik olyan munkahelyeken dolgoznak, ahol szociológiai problémákkal (is) 

foglalkoznak (Népművelési Intézet, KSH Népességtudományi Intézete stb.). Utóbb meg- 

kaptuk a MTESZ munkaszociológiai körének tagnévsorát, a Várnában 1971-ben tartott 

szociológiai világkongresszuson résztvett magyar küldöttség jegyzékét és egyéb címeket. 

Szociológiai címjegyzékünk még így sem tekinthető teljesnek, de ez idő szerint Magyar- 

országon ez tartalmazza a legtöbb nevet. Ezért történt, hogy a Magyar Szociológiai Bizott- 

ság jelenleg folyó vizsgálata a szociológusok munkakörülményeiről és kutatási témáiról 

a mi jegyzékünk alapján választotta ki a vizsgálatba bevont személyeket. 

A címjegyzékben szereplő kutatóknak és érdeklődőknek rendszeresen elküldjük 

témabibliográfiáinkat és az újonnan érkező külföldi szociológiai műveinkről havonta meg- 

jelenő füzeteket. Mivel ezeknek a példányszáma korlátozott, címnévsorunk pedig állandóan 

növekszik, 1971-ben azoknak, akik már régebben kapják kiadványainkat, két részből álló 

levelezőlapot küldtünk. Megkértük a címzettet, hogy amennyiben továbbra is igényli 

jegyzékeinket, küldje vissza a válaszlevelezőlapot. A 386 megkérdezett közül 146-an kérték 

továbbra is szolgáltatásainkat. 

Az egyéni címek mellett intézményeknek, illetve azok könyvtárainak is elküldjük 

kiadványainkat. Az intézmények listájára az országos nagykönyvtárak mellé felvettük a 

megyei könyvtárakat, valamint a nem társadalomtudományi egyetemek könyvtárait, 

illetve marxista tanszékeit, végül a megyei pártbizottságok oktatási igazgatóságait is. Ma 

Magyarországon tulajdonképpen az Országos Címtárban, ill. a telefonkönyvben szereplő 

legtöbb nagyvállalatot és intézményt fel lehetne venni, mivel majdnem mindenütt van 

vállalati pszichológus, szociológus stb., aki a munkája során különféle jól-rosszul megala- 

pozott felméréseket végez. Számunkra is segítséget jelent tehát, ha majd elkészül, a Magyar 

Szociológiai Bizottság vizsgálata, amelynek egyik célja éppen a szétszórtan folyó kutatá- 

sok összehangolása és a „titkos” szociológusok megismerése. 

Bibliográfiai tevékenység 

A dokumentáció általában a gyorsinformáció műhelye, a bibliográfiai tevékenység 

pedig retrospektív; a szociológiai dokumentáció Magyarországon mégis bibliográfiák közre- 

adásával indult meg. Humán és társadalomtudományoknál nagy jelentősége van az iro- 

dalom ismeretének és nem csupán jelenkori, de történeti vonatkozásban is. Ennek felisme- 

rése vezetett a magyarországi szociológiai irodalom bibliográfiai feldolgozásának szüksé- 

gességéhez, amely csak az utóbbi időben indult meg. 

Az olvasószolgálat szociológiai feltáró munkája egyfelől igyekszik lépést tartani az 

aktuális kérdésekkel, másfelől ápolja és hozzáférhetővé teszi a magyar szociológia — töb- 

bek között Szabó Ervin által alapított — hagyományait. 

Többéves, egész munkaközösséget foglalkoztató vállalkozás A magyar szociológiai 

irodalom bibliográfiája, amelynek első kötete az 1900-1919 közötti időszakból a Huszadik 

Század, a Szabadgondolat és a Munka Szemléje című folyóiratok anyagát tárja fel. A kötet 

1971-ben jelent meg, az MTA Szociológiai Intézetével közös szerkesztésben. 1972-ben 

készül el a második kötet (kiadására 1973-ban kerül sor), mely ugyanezen időszakból 

(1900-1919) száznál több folyóirat szociológiai cikkeinek válogatott jegyzékét fogja 

nyújtani. A további kötetek hozzák az 1900-1919   évek szociológiai könyvtermését és 
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a két világháború közötti korszak anyagának feltárását. A vállalkozás tehát az ezerkilenc- 

százhatvanas években újra megindult magyarországi szociológiai kutatás történeti előz- 

ményeit, hátterét tárja fel és teszi közkinccsé. A megjelent első kötetről a „Szociológia” 

című folyóirat első számában Papp Zsolt, a Társadalomtudományi Intézet munkatársa 

írt méltatást. Hangsúlyozza többek között, hogy nem végezhet jó munkát az a kutató, 

aki belemerül a napi problémákba és nem látja a történeti távlatokat. 

A magyar szociológusok működésének feldolgozása tudománytörténeti szempontból 

felbecsülhetetlenül fontos. Annak ellenére, hogy a magyarországi szociológia a század- 

forduló utáni években élte első virágzását és az ebből a korszakból feltárt irodalom a leg- 

értékesebb, sürgető feladat lenne az időrendben haladó kötetek további megjelentetése is, 

mivel azok bizonyos szempontból izgalmasabb, mindig közelebb álló forrásanyagot vonná- 

nak be a jelen kutatás látókörébe. Időközben az is eldőlt már, hogy a felszabadulás utáni 

évek bibliográfiai összefoglalása sem hanyagolható el, noha bizonyos időszak csak igen 

vékony, vagy éppen semmilyen termést nem ad, az utolsó évek irodalmi lendülete azon- 

ban a tudomány fejlődésével egyre növekszik és terebélyesedik. 

Ezért is vált szükségessé, hogy megkezdjük a magyar szociológiai irodalom folyama- 

tos figyelését, mely a későbbi összefoglaló bibliográfiához jó alapot szolgáltat. A ma meg- 

jelenő publikáció ugyanis holnap vagy holnapután történeti forrásanyaggá válik. Ha csak 

visszamenőleg dolgozzuk fel az anyagot, soha nem érjük utol magunkat és megfosztjuk a 

szakembereket a kortárs irodalomban való áttekintő tájékozódás lehetőségétől. A magyar 

könyvtárak gyakorlatában egyébként másutt is találhatunk rá példát, hogy adott terület 

folyamatos figyelése mellett egyidejűleg végzik a visszamenőleges feldolgozást, mint ezt 

az Országos Széchényi Könyvtár a Nemzeti bibliográfia esetében teszi. A Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár 1972 elején megtette az első lépéseket a sokfelől hiányolt kurrens szocioló- 

giai bibliográfia megindítása felé is. 

Szociológiai információ 

Az olvasószolgálat munkatársai, a bibliográfiai osztály és egy szociológus szaktanács- 

adó segítségével 1972 tavaszán megkezdték a könyvtárba járó körülbelül 100 magyar és 

magyar nyelvű külföldi társadalomtudományi szempontból fontos folyóirat rendszeres 

figyelését, a szociológiai és határterületi cikkek kicédulázását. A könyvanyagot saját szer- 

zeményezésünk, továbbá a Magyar Nemzeti Bibliográfia alapján dolgozzák fel. 

A magyar szociológiai irodalmat tágabban értelmezzük: ide soroljuk a magyar fordí- 

tásban megjelenő külföldi könyveket és cikkeket is, továbbá a magyar szerzők külföldön, 

esetleg idehaza idegen nyelven megjelenő publikációit. A magyarra fordított anyag közlé- 

sével a különböző szakterületek kutatóinak kívánunk segítségére lenni. A magyar szocioló- 

gusok külföldön megjelenő tanulmányainak regisztrálásával arra törekszünk, hogy egy-egy 

szerzői életmű majdani összeállításához a forrásokat feltárjuk. 

A feldolgozásra kerülő 100 folyóirat korántsem öleli fel a teljes magyar anyagot, mivel 

szórványosan majd minden periodikában jelennek meg szociológiai témájú publikációk. 

Ennél több folyóirat figyelését azonban pillanatnyilag nem tudjuk vállalni. Hogy mégse 

maradjanak ki esetleg fontos közlemények, címanyagunkat a Magyar Folyóiratok Reper- 

tóriuma segítségével egészítjük ki. 

A szerzeményezéssel kapcsolatos problémáknál kitértünk azokra az okokra, amelyek 

miatt a könyvanyagnál sem tudjuk a teljességet biztosítani, (mivel igen sok belső, intézeti 

kiadvány nem kerül nyilvánosságra). Személyes kapcsolataink segítségével időnként hozzá- 

jutunk néhány, egyébként belső használatra szánt anyaghoz, ez azonban kevés. Hogy 

emeljük a szociológiai információ színvonalát — egyben elősegítsük állományunk terv- 

szerű gyarapítását — minden megjelenő számban kéréssel fordulunk a szociológusokhoz: 
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juttassák el hozzánk azokat a munkáikat, amelyek nem jelennek meg országosan terjesz- 

tett periodikában vagy könyvalakban. 

Az összegyűlt címanyagot egyelőre saját, ideiglenes szakrendszerünk alapján csoporto- 

sítottuk. 

Ez a szakrendszer, amelyet szükség szerint bővíthetünk, a magyarul megjelenő szo- 

ciológiai publikációk tematikájához igazodik, ezért kapott például a szociográfia külön 

főcsoportot. Kialakításánál az összegyűlt anyag követelményein túl felhasználtuk az 

UNESCO évente megjelenő szociológiai bibliográfiája szakrendszerének tanulságait, to- 

vábbá a könyvtárunk új szociológiai szakrendszere kidolgozásánál összegyűlt tapasztala- 

tokat. 

Azzal is igyekszünk megkönnyíteni a kurrens jegyzék használóinak eligazodását, 

hogy keresztutalásokkal hívjuk fel a figyelmet az összetartozó témákra. Egy-egy szám 

végén névmutatót, év végén pedig az összesített névmutató mellett tárgymutatót fogunk 

közölni. 

Legalább egy év tapasztalata és összegyűlt címanyaga szükséges ahhoz, hogy a kur- 

rens szociológiai információ szakrendszerét véglegesen kialakíthassuk. A végső megformá- 

lásban figyelembe fogjuk venni az első számok megjelenése után remélhetőleg beérkező 

kritikákat, észrevételeket. 

Valószínűnek tartjuk, hogy az új kiadvány megfelelő érdeklődést fog kelteni, mivel 

igen sok, idegen nyelven nem tudó szakember foglalkozik szociológiával, akik teljesen 

a magyar szakirodalomra vannak ráutalva. 

Egyéb bibliográfiák 

Másfajta igényt hivatottak kielégíteni a szakbibliográfiák, amelyek összefoglalóan 

mutatják be a tudomány egy-egy területének irodalmát, hazait és külföldit együtt, a témán 

belül finomított szak csoportosításban, rövid tartalmi ismertetésekkel, annotációkkal. 

Az egyetlen részterületet feltáró kisebb vagy nagyobb bibliográfiák iránt igen nagy az ér- 

deklődés: szinte sürgetően követelik a kutatók az őket érdeklő témák külföldi és magyar 

irodalmának bibliográfiai feltárását. 

A FSZEK központi olvasószolgálata eddig két nagyobb összeállítást és tizenegy röp- 

lapbibliográfiát adott közre. A két nagyobb válogatás címe: A szabadidő irodalma (meg- 

jelent 1967-ben) és Fekete Afrika (részben szociológiai címanyaggal;   megjelent 1968-ban). 

A röplapbibliográfiák kezdetben (1969 őszétől 1971 nyaráig) a TIT szociológiai cso- 

portjának egy-egy vitaüléséhez kapcsolódtak, az üléssorozat elakadása miatt, később, 

ezektől függetlenül jelentek meg. Idáig a következő témákból állítottunk össze röplap- 

bibliográfiákat: A lakáskérdés, A munkásosztály helyzete, A nők helyzete, Orvosi szocioló- 

gia, Az urbanizáció, Nevelésszociológia, Politikai szociológia, Kutatásszociológia, Alkoho- 

lizmus, Nyelvszociológia, Faluszociológia. 

Ezek a kis röplapok 50-100 címet (monográfiákat és folyóiratcikkeket), sorolnak fel 

a megadott téma újabb irodalmából. Folyóiratcikkeket részben a csak magyarul olvasók 

kedvéért vettünk fel, részben pedig azért, mert sok aktuális téma (mint például a lakás- 

kérdés) legfrissebb és legizgalmasabb problémái a folyóiratok hasábjain kerülnek meg- 

vitatásra. Erősen válogató jellegük és kis terjedelmük miatt eleinte a legegyszerűbb könyv- 

propaganda szándékával küldtük szét ezeket az összeállításokat. A használóktól beérkezett 

szóbeli és írásos visszhang azonban egyértelműen jelezte, hogy még az ilyen kisterjedelmű 

összeállítások is hézagot töltenek be, sürgették további témák feldolgozását. Gyakran kér- 

nek tőlünk e kezdetben csekély példányszámban kiadott régebbi összeállításokból, de azok 

teljesen elfogytak, nem tudunk adni belőlük egyetlen darabot sem. (A helyzetet jellemzi, 

hogy például a nőkérdéssel foglalkozó jegyzékünket a Társadalomtudományi Intézet belső 

használatra teljes egészében újból lesokszorosíttatta.) 
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Központi szociológiai címjegyzék 

A szociológusok gyakran tették fel a kérdést, hogy egy-egy őket érdeklő téma irodal- 

mát, vagy valamely olyan művet, amely a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár állományában 

nem szerepel, hol lehet megtalálni. Hogy ezekre a kérdésekre legalább részben felelni tud- 

junk, megkezdtük a központi szociológiai címjegyzék kiépítését. Ezt a szolgáltatást már 

a szociológiai dokumentációs központ kiépítésének jegyében indítottuk meg, a következő 

módszerrel: az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában az ottani központi katalógus 

alapján havonta megjelenik az ország nyilvános könyvtáraiba (és néhány intézeti könyv- 

tárba) érkező külföldi könyvek rövid címleírása, a lelőhely feltüntetésével. Ebből a jegy- 

zékből a szociológiai szak teljes anyagát a határterületek (pl. jog, nevelés, művészet, köz- 

egészségügy stb.) válogatott, kifejezetten szociológiai tárgyú címeit kijelöljük, kivágjuk 

és cédulákra felragasztva külön katalógusban hozzáférhetővé tesszük. Az így kialakított 

katalógus segítségével gyorsan megállapíthatjuk, hogy valamely, állományunkban nem 

szereplő külföldi szociológiai munka, ha ugyan beérkezett az országba, mely más könyv- 

tár(ak)ban található. Nem mondhatjuk, hogy az országba érkező teljes szociológiai anyag- 

ról tájékoztatást tudunk adni, hiszen több nagy gyűjteménnyel rendelkező intézeti 

könyvtár, (kivéve a Magyar Rádió és Televízió Tömegkommunikációs Kutatóközpont- 

jának a könyvtára), nem jelentik be gyarapodásukat az OSZK-nak, új központi kataló- 

gusunk mégis hasznos, belőle inkább csak a kisebb munkaközösségek, kutatóműhelyek 

gyarapodási jegyzéke hiányzik. 

Az OSZK központi gyarapodási jegyzékei 1970 januári füzetétől kezdtük kiépíteni 

saját központi szociológiai katalógusunkat, tehát jelenleg két év gyarapodása található 

benne. A betűrendes katalógus mellett szakkatalógust is felállítottunk. A határterületek 

esetében megtartottuk az OSZK által adott szakjelzést. Sajnos, a számunkra legfontosabb 

301-es (Szociológia) szak az OSZK jegyzékében nincs tovább bontva, ezért, bármennyire 

is nehéz pusztán cím után osztályozni, kénytelenek voltunk külön szakcsoportokat fel- 

állítani a szociológia egyes részterületei számára. Az érkező cédulaanyag ugyanis olyan 

óriási, hogy bontás nélkül tulajdonképpen némi redukcióval megismételnénk a betűrendes 

katalógust. A 301-es szak bontásánál az UNESCO által évenként kiadott szociológiai 

világbibliográfia (International Bibliography of the Social Sciences) rendszerét vettük ala- 

pul, azt leegyszerűsítettük és ennek megfelelően rakjuk le a cédulákat. 

A kiépülő szociológiai dokumentáció további feladatai 

Az eddigiekből már kitűnt, hogy a szociológiai dokumentáció kiépítésének még az 

elején tartunk. Többféle elképzelésünk van, azonban ezek megvalósítása nagyrészt helyi- 

ség, gépi berendezés és a létszám függvénye. 

A könyvtár ötéves tervében szerepel az önálló szociológiai kutatószoba létrehozása. 

Megvalósulása attól függ, hogy sikerül-e a feldolgozó osztály részére megfelelő helyiséget 

biztosítani. Ebben az esetben ugyanis az olvasószolgálat megkapná a jelenleg munkahelyi- 

ségnek használt termeket a Központ épülete I. emeletének északi szárnyán. Terveink sze- 

rint a jelenlegi osztályozó helyisége lenne a szociológiai kutatószoba. 

A kutatószobában korszerű szociológiai kézikönyvtárat szeretnénk berendezni. Ennek 

alapjait a jelenleg a tájékoztató szobában felállított külön szociológiai polc állományával 

vetettük meg. Itt helyszűke miatt csak a legfontosabb idegen nyelvű kézikönyvek és bib- 

liográfiák találhatók meg, a magyar anyag egyelőre az olvasóteremben nyert elhelyezést. 

Az új beszerzéseknél tekintettel vagyunk a majdani kutatószobára is, fontosabb művekből 

külön példányt, magyar folyóiratokból külön sorozatot rendelünk erre a célra. Bekötött 

külföldi szociológiai folyóiratainkat is ide kívánjuk majd áthelyezni. Természetesen a már 

fentebb ismertetett szociológiai központi címjegyzéknek is itt lesz a helye. 
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Többször fordulnak hozzánk kutatók és kérik, hogy egy meghatározott szociológiai 

részletkérdéshez készítsünk számukra bibliográfiát. Ennek az óhajnak többnyire csak 

úgy tudunk eleget tenni, hogy kézbe adjuk a legfontosabb gyűjteményes munkákat, meg- 

magyarázzuk az UNESCO nemzetközi bibliográfia, a Current Sociology nemzetközi temati- 

kus sorozat és hasonló segédeszközök használatát és természetesen megmutatjuk katalógu- 

sunknak azokat a szakcsoportjait, ahonnan releváns anyag kigyűjthető'. Arra azonban a 

jelenlegi körülményeink között nem tudunk vállalkozni, hogy adott témához az oly sok 

utánjárást, keresést és írásbeli munkát jelentő bibliográfiai kutatást végezzünk. Pedig ez 

tulajdonképpen feladatunk lenne. 

A korszerű dokumentációs munkához az is hozzátartozna, hogy megrendelésre egy- 

egy kutató részére rendszeres témafigyelést folytassunk az újonnan megjelenő publiká- 

ciókban. Sajnos, erre sincs egyelőre lehetőségünk. 

Szép terveink tehát vannak, a megvalósítás már csak részben múlik rajtunk. Jelenleg 

azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy megkezdett vállalkozásainkat fenntartsuk, tökélete- 

sítsük és fejlesszük. 

Arató Józsefné-Hiripi Lajosné 

 

 




