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Az uj tipusu forrásanyagok megőrzésére és a visszakeresésre uj típusú 

központok felállítására van szükség, Napjainkban a kormányszervek, akadémiai 
intézmények és a kereskedelmi szervezetek egyaránt fokozott figyelmet szentel

nek azoknak az adatoknak, melyeket társadalmi és piackutatási célokból vég
zett statisztikai felmérések, interjúk során gyűjtenek be. Az információ számos 

különböző formában állhat rendelkezésre: „gukon a kérdőíveken, holierith Ivuk-
kártyákba lyukasztva, esetleg elektronikus számítógépek mágnesszalagjaira rög
zítve, — az információ egy része azonban sosem kerül teljes mértékben kiakná
zásra és elemzésre, ( így pld, soha sem történik meg a televíziós közvél emérrv- 

kutatások adatainak mindenre kiterjedő feldolgozása)* Egyes adatcsoportok elem
zése esetleg megtörtént, de az elemzés eredményeit nem hozták nyi lvános

ságra,  Mindenképpen tény, hogy ezen anyagnak csupán kis része hozzáférhe
tő mindazok számára, akiknek szüksége lehet rá, s Így a befektetett munka je

lentős része lényegébenvéve kárbavész, A  jövőben azok a kutatók, akik a hosz- 
szabb idők során felgyűlt adatok tömegeire építve matematikai modelleket kivannak 

majd kidolgozni, szemünkre fogják vetni, ha ezt a nagyon értékes és egy'-előre 

nem teljesen felhasznált anyagot nem őrzik meg a megfelelő formában a jövőbe
ni feldolgozás céljára.

Most megtörténtek az első lépések, melyek célja olyan 

tése, mely arra hivatott, hogy megőrizze ezt az anyagot  

számára hozzáférhetővé tegye azt.

1966, áprilisában Londonban Összeült az adatbankok harmadik konferenciá
ja. A  vendéglátók Nagy-Britannia e téren működő szakemberei voltak, akik azon
ban még mindig csak az alapvető tanulmányok lefolytatásánál tartanak, A  Konfe-

adatbank létesi- 
és mindenki
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rencia többi tagjai az Egyesült Államokból, a Német Szövetségi Köztársaságból 

és Hollandiából jöttek, ahol az adatbankok már fejlődésük magasabb fokához ér
tek*

Az Egyesült Államokban a legnagyobb ilyen központ a Roper  Publ ic  

Opinion Resea rch  Center, ) ( Roper KÖzvéleménykutaló Központ) mely a 

Williams College keretein belül működik, s melynek gyűjteménye több mint 2800 

felmérés teljes anyagát tartalmazza 39 országból. Az Egyesült ÁHarrok másik 

hasonló központja Berkeleyben, az Univers i ty  of Cal i fornia  keretein belül 

működik és elsősorban szociológiai területre vonatkozó, kizárólagosan amerikai 

eredetű anyagokat gyűjt, valamint több mint 50 tanulmány, illetve felmérés teljes 

anyagával rendelkezik a fejlődő országokra vonatkozóan. ( így például: rendel

kezésre áll a fejlődés problémáját három különböző szempontból vizsgáló felmé

rések anyaga Afrikára, Ázsiára és Dél-Amerikára vonatkozóan. Az anyag kö

zött van továbbá olyan felmérés is, mely az oktatási intézmények fejlődésére és 

a modernizálódás folyamatára kifejtett hutásukra vonatkozik.) Az Univers ity  

of Michigan keretében működő Inter -Univers i ty  Consortium fór Po-  

Iltical R ese a r ch  ( Politikai kutatásokat végző egyetemközi konzorcium) 

olyan legújabb felmérési anyagokat gyűjt, melyek a politikai viselkedéssel kapcso

latosak, a kifejezés legszélesebb értelmében, munkáját több, mint 50 egyetem tá
mogatja.

Európában a legmagasabb fokon álló archívum a kölni egyetem keretében 

működő Zentralarchivum (Központi Arcluvum),. melynek gyűjtőköre a politi- 

gazdasági szempontokra és a különböző közösségek tanulmányozására ter

jed ki. A  Zeniről archív saját maga kiegészítette, ellenőrizte és gépi formában 

rögzítette több, mint 100 rendkívül összetett felmérés anyagát és beépítette gyűj

teményébe. Ezek között szerepel egy felmérés, melyet egy olajvállalat végezte

tett el az olaj fogyasztás vizsgálata céljából, de amely annyira részletes volt, 

hogy niég az emberek hétvégi utazására és szabadságidejűk alatt folytatott tevé

kenységére is kiterjedt. Az ugyancsak az NSzK-ban működő Bad-Godesberg-i 

DÁTUM Központ ökológiai anyaggyűjtésére specializálja magát. 1965. januárjá

ban az A m s z t e r dam -1 Egyetem is megindította egy központ munkáját, mely

nek feladata, hogy Hollandia valamennyi részéről begyűjtse a különböző felméré
sek anyagait.

Angliában az adatban felállítására vonatkozó tervet 1963. decemberében 

dolgozták ki, mikor az alkalmazott közgazdaságtudományok Tanszéke a Cam

b r idge -  i Egyetemen konferencia összehívását kezdeményezte abból a célból, 

hogy létrehozzák az angol adatfelmérési központot, mely a Br it isch A rch ive  

of S urvey  Data elnevezést kapta. Bizottságot alakítottak J. Johnson Man-
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chester-i egyetemi tanár vezetésével, melynek feladata az volt, hogy lefolytassa 

a szükséges vizsgálatokat i a Bizottság neve: Soc ia l  and Economic

A rc  híve Committee — SEAC ( Társadalmi és Cxazdasagi .Archiválási Bizott
sága ) .

A  Bizottság tagjai a legkülönbözőbb szervek munkatársai: egyetemek, ku
tatóintézetek, kereskedelmi cégek, piackutató szervezetek és kormányszervek 

képviselői vesznek reszt munkájában* képviselteti magát a társadatomtudomanvok 

kutató tanácsa: a Soc ia l  Sc ience  R ese a r ch  Counci l  is* Az ipar és az 

etemek együttesen biztosították a szükséges anyagi támogatást. A  Social Sci

ence Research GouncÜ 33 000 font (mintegy 90 OOO $> ) értékű támogatást adott.

A  SEAC főbb célkitűzéseit a következőkben fogalmazta meg:

1. az egyes felmérések teljes, ellenőrzött és gépi formában rögzített 

adatainak további elemzés céljából az érdeklődők rendelkezésére bocsátása;

2. értékes történelmi felmérési anyagok megőrzése;

3. központ létesítése a felméréseket kutatási célokra felhasználó kutatók 
képzésére;

4. megfelelő felmérési anyagok biztosítása abból a célból, hogy az Ang
liában másutt felmérési adatokat elemezni kivánó tudósok kiképzéséhez alapot 
nyújtsanak;

o, a felmérések módszertana terén továbbfejlesztési munka elősegítése, 
különös tekintettel egyes kódolási kategóriák szabványosítására;

6. a felmérési adatok szekunder elemzési módszerei kidolgozásának elő
segítése és támogatása;

‘ • a különböző forrásokból származó, -tehát piackutatás, közvélemény
kutatás, az állam által végzett társadalmi felmérések, egyetemi vizsgálatok és ku

tatóintézeti elemzések eredményeképpen kapott- adatok számára közös keret biz
tosítása;

8. összehasonlító tanulmányok elkészítésének elősegítése azáltal, hogy 

elősegítik a különböző területeken és országokban végzett felmérések össze
egyeztethetőségének fokozását;

9. kumulatív nyilvántartás készítése és közreadása mindazokról a felmé
rési adatokról, melyek hozzáférhetőek, illetve meghatározott feltételek között köi- 
csönözhetőek;

10. a felmérések ismételt lefolytatásának elkerülése, a párhuzamos mun
kák csökkentése és ezzel pénz és idő megtakarítása;

11. tanácsadás és irányvonalak kidolgozása olyan tanulmányokkal és ku

tatásokkal kapcsolatban, melyek a fennálló hiányok kitöltését hivatottak biztosi- 
tani*.
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Úgy döntöttek, hogy első lépésként az erőfeszítéseket arra kell koncent

rálni, hogy ö s s z e á l l í t s á k  a meg lévő  fe lmérés i  adatokat  tartalmazó  

Nyi lvántartást .  Ennek érdekében felvették a kapcsolatot a különböző egyete

mekkel, kormányszervekkel, valamint fogyasztói és ipari piackutató intézmények

kel* Válaszképpen számos felmérési adat beérkezett, s egyes esetekben szüksé

gessé vált, hogy  f e lkutassák  magukat a fe lmérést  ve ze tő  kutatókat  

is, a szükséges kártyaanyag biztosítása érdekében, ami nem mindig volt egy

szerű feladat* Szociális- és gazdasági felmérések sokaságát találták meg az 

egyetemek számos különböző tanszékén, igy pld, a földrajztudományi, építészeti, 

földművelési, társadalomtudományi, oktatási és műszaki tanszékeken, A  kereske

delmi jellegű vállalatok állal végzett felmérések eredményeképpen a sekundér 

elemzésre rendkívül megfelelő tényszerű adatok álltak rendelkezésre, de a b i 

za lmasan  kezelt  adatok egy  r észét  el kellett hagyni ,  így például 

a mosási szokások felmérése során készített tanulmányokból át lehetett venni az 

alapvető szokásokra és felhasználási adatokra vonatkozó oszlopokat, de az 

egyes mosószerek alkalmazásának megoszlására és az egyes mosószerekkel 

kapcsolatban gyűjtött véleményekre vonatkozó oszlopokat figyelmen kívül kellett 

hagyni. Jelenleg tanulmányozás tárgyát képezi a kormány által  végzett  

f e lmérések  k e z e lé sé n e k  ké rdése .  Az állam mindenesetre felajánlotta a 

családok kiadásainak elemzésére vonatkozó felmérést a SEAC számára.

A  rendelkezésre álló adatok első jegyzékét 1967, márciusában adták ki, 

Ez csupán az egyes felmérések eredetét és a felmérés tárgyának rövid leírását 

adja, A  felméréseket rendkívül széles tárgyszavak alatt csoportosítva tünteti fel* 

Egyes területeken a nyilvántartás teljesebb, mint más területeken: a szállítás 

kérdéseire vonatkozó felmérések például már megfelelőképpen bekerültek a nyil

vántart á s ba*

A  tényleges adatokat: a iyukkártyákat és mágnesszalagokat az archivá

ló központ nem veszi át mindaddig, míg meg nem történt az Essexbe való át

költözés. Hogy valamely felmérés archiválásra kerüljön a központban, annak 

alapfeltétele az lesz, hogy a tel jes n y e r s a n y a g  r e n d e n d e lk e z é s r e  áll

jon. Rendelkezésre kell állnia a teljes lyukkártya, vagy mágnesszalag anyag

nak, -ahol pedig az eredeti kérdőivek is megvannak, kívánatos azok. megőrzé

se is, mivel gyakran nem minden, a kérdőíven szereplő információt rögzítenek 

lyukkártyára* Márpedig előfordulhat, hogy éppen ez a hiányzó információ az, 

ami legnagyobb érdeklődésre tart számot az adatok sekundér elemzését elvég

ző kutatók körében. Valószínűleg átveszi az adatbank magukat azokat az elem

zéseket és kutatási jelentéseket is, melyek a felmérés alapján készültek* Szűk—
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séges továbbá, hogy mindenegyes felmérés esetében nyilvántartsa az adatbank 

a felmérés során alkalmazott módszerekre vonatkozó fontosabb adatokat.

Első lépésként a Bizottság arra kéri mindazokat akik adatokat ajánlanak 

fel archiválás céljára, hogy kitöltsenek egy olyan formanyomtatványt, amely in- 
formációlcaí kér a. következőkre vonatkozólag l
-  a. felmérés célkitűzése;

- a, felmérés Időpontja;

~ a felmérés során figyelembevett földrajzi terület;

“ a feldolgozás módszerei, mintavételi módszerek,

“ a. figyelembevett főbb adatok (pld. kor, nem, foglalkozás, politikai vélemény, 
stb. ) ;

a rendelkezésre álló nyersanyag, (kérdőivek, lyukkártyák, mágnesszalagok, 
táblázatok ) \

-  a felhasználásra vonatkozó korlátozások;
~ a felmérés alapján készített kiadványok.

Ha maga a nyersanyag is átvételre kerül, akkor egyes esetekben szüksé

gessé válhat, hogy a Központ újra f e ldo l gozza  az anyagot,  illetve uj 

lyukkártyákat lyukasszon abból a célból, hogy az anyag gépi feldolgozásra ren

delkezésre álljon. A  felhasznált anyagok egy része oly rossz állapotban van,

hogy gépi feldolgozásra már nem. lehet használni. Más anyagok viszont hiány o- 
sak.

Ezzel egyidőben az archiválási központnak az is feladata, hogy megteremd 

se saját v i s s z a k e r e s é s i  rendszerét .  Ennek érdekében az egyetem ren

delkezésre bocsátja az ICT 1909 tipusu nagyteljesítményű elektronikus számitó- 
gépét.

A  munkatársak mégcsak most kezdtek ezzel a kérdéssel behatóbban fog
lalkozni. Jelenleg a munkatársak még arra sem gondolhatnak, hogy a központban 

tarolt adatokra vonatkozóan mélyreható kérdéseket válaszoljanak meg, csupán ar

ra korlátozhatják tevékenységüket, hogy felvilágosítást nyújtsanak, hogy egyes 

igen széles területekre vonatkozóan milyen felméréseket végeztek már el.

A  Központ reméli, hogy hamarosan hozzáférhetővé válik az érdekló'dó'k 

szamara az a kártyaanyag, mely a Központban tárolt eredeti lyukkártyaanyag 

másolataképpen kerül elkészítésre. A  Konferencián javaslat hangzott el arra vo
natkozólag, hogy u.n. adatkönyveket állítsanak össze, valamint, hogy rög

zítsék mindazt az információt, mely arra vonatkozik, hogy milyen szervezetek vé

geztek el sekundér-jellegű elemzést a Központ által tárolt anyaggal kapcsolatban.
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A  n a p o k b a n

a. Könyvtártudományi Szak— 

könyvtár postájában kedves 

meglepetést találtunk. A  Gö

teborg—I Városi Könyvtár Íz

lésesen kiállított többnyelvű 

kölcsönzési szabályzatában 

magyarul is közük az olva?- 

sókkal a legfontosabb tud

nivalókat.
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L1BRARY STATUTES 
B E N Ü T Z U N G S O R D N U N G  

REGLEMENTS 
REGOLAM ENTO  

KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYOK 
UPUTSTVA I PRAVILA BIBUOTEKE  

---------- LAIN AUSS AÁN NŐT

KÖLCSÖNZÉSI SZABÁLYOK 
A  könyvtár a közönség részére díjmentesen bizto
sítja könyvek és egyéb anyagok kölcsönzését, s az 
olvasóterem, zeneszóba használatát.
A  könyvek kölcsönzésére az alábbi szabályok ér
vényesek:

1. A  kölcsönzőnek rendelkeznie kell kölcsönzőjegy- 
gyeL A  könyvtár érvényes igazolvány felmutatása 
ellenében mindenki részére kölcsönzőjegyet állít ki. 
A  kölcsönzőjegy tulajdonosa felelős azokért a 
könyvekért amiket kölcsönzőjegyére kölcsönzött.

2. A  kölcsönzés ideje 3 hét. H árom  hét elteltével 
a kölcsönző késedelmi dijat tartozik fizetni A  
késedelmi dij összege hetenkint és könyvenkint 50 
őre. H a  a kölcsönző nem szolgáltatja vissza a köl
csönzött könyveket abban az esetben a könyvek 
visszaszerzésére fordított kiadásokat is köteles 
megtéríten i

3. A  kölcsönzött könyveket sértetlen állapotban 
kell visszaszolgáltatni A  kölcsönző köteles meg
téríteni az elveszett vagy megrongálódott köny
veket.

Göteborg városi könyvtár

Ezúton is megköszönjük, 

-  elsősorban a könyvtár igaz

gatójának Sigurd Mö hl en- 

brock-nak valamint munkar- 

társainak — a kis füzet el

küldését éppen úgy# mint 
a svédországi magyar olva
sók iránti figyelmességüket.

A  füzet egyébként a 

Könyvtár tudomány i Szak -  

könyvtárban i -  233 számon 

az érdeklődők rendelkezésé

re áll.
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