
Könyvszemle

A szakirodalmi tájékoztatás kézikönyve

Sajnos idehaza nem dicsekedhetünk azzal, 
hogy akár csak hasonló kézikönyve is lenne a 
szakirodalmi tájékoztatásnak.

A két vaskos, de jól kezelhető kötet nemcsak 
e téma átfogó, hanem korszerű készikönyvét je
lenti. 1976-os első kiadását még nagyobb részt a 
szerkesztők írták. Ezt követte az 1980-as, telje
sen átdolgozott kiadás, amelybe már egy sor 
szerzőt vontak be. Már három évre rá elkezdtek 
gondolkodni egy új kiadás lehetőségén, amely
nek munkálatai 1987-ben, immár új szerkesztők
kel, meg is kezdődtek. Közismert és kedvelt alap
mű megújításáról van szó, amelyet csak „LaiLu- 
Mu” néven emlegettek, a szerkesztők nevének 
rövidítését használva, valahogy úgy, ahogy mi 
„a” Sallai-Sebestyénről beszélünk. A harmadik ki
adás immár nem a 70-es évek szakirodalmi tájé
koztatását tükrözi, hiszen a 44 szerző 60 írása 
1988-1989-ben készült és a bekövetkezett csú
szások miatt még a korrektúra idején is igyekez
tek aktualizálni a bennük feltárt ismereteket.

Teljesen új könyvről van tehát szó, amely 
mégis a régi folytatásának tekinthető, amit azzal 
is kifejeztek, hogy Ernst Lutterbeck írt hozzá be
vezetőt. Egységes kézikönyvről persze nehéz be
szélni, a tematikai átfedések elkerülhetetlenek 
voltak, sőt esetenként a szerkesztők szándékát 
tükrözték. A szerzők rangjával, ismertségével 
kapcsolatban a recenzens -  látókörének termé
szetes korlátozottsága folytán -  azt mondhatja, 
hogy a referálásról szóló fejezet szerzője Rainer 
Kuhlen, a konstanzi egyetem professzora, nagy 
név a szakterületen, és a tudásreprezentáció új 
formáinak szánt írás szerzőjének, Ulrich 
nek a neve sem „hangzik rosszul” .

A kézikönyv szerkezete a következő:
A. A szakirodalmi tájékoztatás (SZT) tárgya
B. A SZT módszerei és eljárásai
C. Az információs szolgáltatások
D. Az információs rendszerek
E. Információtechnika
F. A SZT infrastruktúrája
G. Információtudomány a (német) felsőokta

tási intézményekben
H. A SZT fejlődési tendenciái
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A fő fejezetek rengeteg alfejezetből állnak, és 
a feldolgozott témákat lehetetlen volna mind fel
sorolni. Érdemes viszont néhány korszerű témát
-  megint csak a teljesség igénye nélkül -  ki
emelni: szakértő rendszerek, gépi fordítás, elekt
ronikus publikálás, audiovizuális anyagok. Nem 
hiányoznak természetesen az online szolgáltatá
sok és a CD-ROM alkalmazások sem. Az infor
mációtechnikai fejezet megismertet mindezek 
technikai hátterével. A szakirodalmi tájékoztatást 
oktatók bizonyára sokat tanulhatnak azokból a 
fejezetekből, amelyek a SZT németországi (a 
könyv készültekor még NSZK-beli) koncepcióját 
mutatják be intézményenként. Az iroda
lomjegyzékek -  a jobb áttekinthetőség kedvéért
-  az egyes írások után találhatók. A kézikönyv 
használatát a tárgymutató mellett a fő fejezetek 
áttekintő jegyzéke és rövidítésjegyzék könnyíti 
meg.
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