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Általános és elméleti kérdések

92/111
éREJDER, Ű.A.: Informatizaciá i kul’tura = Na- 
u2n.-Teh.lnf. 2.ser. 1991. 8.no. 1-9.p. Bibliogr. 17 
tétel.

Informatizálás és kultúra

Információs társadalom; Művelődésügy

Történet

A szerző összefoglaló elemzést ad közre az 
információs szféra társadalmi szerepéről. Ezúttal 
azt tanulmányozza, hogy a társadalom technikai
műszaki fejlődése, valamint az informatizáció 
eszközei hogyan hatnak ismereteinkre, tudásról 
alkotott elképzeléseinkre, és a velük való operá
lás módjaira.

Az információ -  állítja -  az ismeretek olyan 
létformája, amely hordozójától elidegenítve a tár
sadalmi vagyont gyarapítja. Kibernetikai felfogás
ban az információ a bizonytalansági tényező 
csökkentését eredményezi. Az informatika -  a 
felhasználó szemszögéből -  a választási sza
badság és az új ismeretek beépítési lehetőségeit 
látja az információban. A kommunikációs kon
cepció szerint az információs rendszerek az is
meretátadás eszközbázisaként jelennek meg. A 
kommunikációs folyamatot vizsgálva a szerző 
feltárja a személyes tudás (SZÍ) és a társadalmi 
információ (TI) átalakulási sémáját: SZT -  T I 
SZT.

Az ismeretszerző (kognitológus) gyakorlati 
feladata, hogy a különböző területek szakértőivel 
folytatott „szókratészi dialógus” módszerével is
mereteiket minél jobban verbalizálja, általánosan 
elérhetővé tegye, szakértő adatbázisokba ren
dezze. A megjelenítés során a kommunikatív ha
tású jelrendszer az ismeretanyagot a címzett tu
data számára befogadhatóvá teszi, s tudati átala-
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kulást is eredményez. Képletben kifejezve: SZT 
-  Jelrendszer -  SZT.

Az információs közeg nem tekinthető pusztán 
információs mennyiségnek, mivel az olyan globá
lis intellektuális rendszer, amelyben a felhaszná
lók kellően felkészültek az információ helyes fo
gadására. A használattal kapcsolatban a szerző 
két ellentétes jellegű, de szorosan egymáshoz 
kötődő műszaki-technikai és szocio-kulturális 
mozzanat túlértékelésének veszélyeire hívja fel a 
figyelmet.

Az informatizáció negatív hatásaként veti fel, 
hogy:

-  a személyi számítógépek használata csök
kenti a felhasználók intellektuális és közlési sza
badságát, mivel az egyének függő viszonyban 
állnak az optimális viselkedést javasló központo
sított ismeretszervezési struktúrával;

-  a számítógépek mesterségesen kialakított 
világából hiányzik a valós élet konfrontációja, az 
illuzórikus térben megszűnik az embernek és va
lós közegének kapcsolata;

-  a szakértő rendszerek lehetővé teszik a té
ma specialistáinak megismerését, de nem helyet
tesítik az elengedhetetlenül szükséges szemé
lyes kapcsolatokat, az egzisztenciálisan is elis
mert nagy mesterek tapasztalatainak átvételét.

Mindazonáltal nem kétséges, hogy az új infor
mációs technológiák növelik műszaki hatékony
ságukat és a tájékoztatási kultúra színvonalát. A 
gépi adatbázisok előnyeit a következő megállapí
tásokban foglalja össze:

-  Sokszempontú hozzáférést tesz lehetővé 
meghatározott sorrendiség nélkül is (halmazsze- 
rűen).

-  Több osztályozási rendszer lehetséges 
kombinációja révén kiszűri az egyes rendszerek 
hiányait és hátrányait.

-  Megoldja a névváltozatok és a transzliterá- 
láskor fellépő eltérések jegyzékének teljes nyil
vántartását és kezelését.

-  Biztosítja a tematikailag teljes körű gyűjte
mény létrehozásának gépi feltételeit.

-  A nagyobb tároló- és memóriaegységgel 
bíró számítógépek kombináltan is megjelenítik a 
szöveges és képszerű ábrázolást.

-  Az ábra- és rajzméretek tetszés szerint vál
toztathatók.

-  A táblázatok felbontása egyes funkciók 
szerint is történhet.

-  Korrelációsán kezeli a különböző szintű 
absztrakciókat.

-  Új kapcsolatokat teremt a különböző tárgy
területek között.

-  Képes az ismeret eredeti alakjában történő 
felidézésére (hang, kép).

-  És végül, de nem utolsósorban, bővíti az is
meretközlés horizontját.

Gépi kapacitások révén segítséget nyújt sok
oldalú részletezésre és a törvényszerűségek fel
tárására. A gépesítés folyamata az ember aktív 
közreműködését igényli. Ennek következtében 
az információ alapvető szocio-kulturális -  köztük 
jogi és etikai -  problémáinak megoldására nem
zetközi tudományos közösségek erőfeszítései 
szükségesek.

(Bíró Júlia)

92/112
SCHOCHOW, Werner: Auch die Bibliotheksge
schichtsschreibung in der einstigen Deutschen 
Demokratischen Republik im Wandel? Randbe
merkungen zu einem aktuellen gesamtdeutschen 
Thema = Bibliothek. 14.Jg. 1990. 3.no. 293- 
296.p. Bibliogr.

Átalakulóban van az egykori NDK-ban a 
könyvtártörténet-írás is? Megjegyzések egy 
aktuális össznémet témához

Könyvtártörténet -nemzeti; Publikációs tevékeny
ség

A német könyvtártörténet-írás hagyományos 
központja a wolfenbütteli Herzog August Könyv
tár, ahol e témakörben rendszeresen tartanak ta
nácskozásokat bel- és külföldi, keleti és nyugati 
szakembereknek. 1990 áprilisában első ízben 
szerepelt napirenden a 2. világháború utáni idő
szak „A német könyvtárügy fejlődése 1945-1965 
között” címmel. A tudományos tanácskozás 
egyik érdekessége volt Alexander Greguletz (a 
Humboldt Egyetem Könyvtár- és Információtudo
mányi tanszékéről) előadása: „A sztálinizmus irá
nyába történő átváltás kezdetei az NDK könyv
tárügyében 1945-49”. Az előadó bizonyítékokkal 
alátámasztva fejtegette, hogy a szovjet megszál
lási zónában már a legelső években tudatosan 
megfojtották a szakmai reformtörekvéseket a
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Külföldi folyóirat-figyelő

központilag irányított könyvtárpolitika előkészíté
se érdekében.

E nézeteket a Szovjetuniót képviselő Boris F. 
Volodin is megerősítette. A hallgatóság zöme 
számára azonban nem maga a téma volt a meg
lepő, hanem az, hogy mindezeket „keleti” szájból 
hallották. Megváltozott volna az (egykori) NDK 
könyvtártörténet-írás irányvonala?

Az új helyzetben négy alapkövetelmény elfo
gadása lenne kívánatos:

1. A történeti források legyenek hozzáférhetők 
nyugaton és keleten egyaránt.

2. A források értékelése tudományosan és le
hetőség szerint elfogulatlanul történjen.

3. Szakítani kell a meggyökerezett klisékkel és 
ne maradjon tabu téma.

4. Vissza kell térni a szakszerű terminológiá
hoz!

Az első követelmény (a nem nyilvános, állami 
intézményekben rejlő források hozzáférhetősé
ge) megvalósulni látszik; a volt NDK-ban ezek ta
nulmányozását már csak a kutatóhelyek szűkös
sége hátráltatja.

Ami a források tárgyilagos értékelését illeti (2. 
követelmény), ennek az NDK könyvtártörténet
írása még a legutóbbi évtizedben sem felelt meg. 
Egy példa: a weimari köztársaság könyv
tárügyéről szólva az eredeti forrást (....nagy oda
adással gyűjtötték a háború utáni irodalmat...”) 
Greguletz így id é z i:....nagy odaadással gyűjtöt
ték a háború utáni militarista, antikommunista, 
soviniszta irodalmat.” (Zentralbl.Bibliothekswes. 
1983.)

A tabu témák felszámolása (3. követelmény) 
még a volt NDK könyvtártörténet-írói előtt álló fel
adat. Mindezideig nem lehetett a teljes igazságot 
megírni a 45 utáni „zárt könyvtári gyűjtemények
ről” , másrészt a német könyvtárügy számos 
nagy, ellentmondásosságukban is kiemelkedő 
alakjáról (Hugo Andreas Krüss, Rudolf Hoecker) 
tendenciózusan torzító, egyszerűsítő képet raj
zoltak.

A könyvtártörténet-írás terminológiáját meg 
kell tisztítani az NDK-ban ráragadt politikai zsar
gontól (4. követelmény), mint pl. „a mi szocialista 
német államunk”....haladó könyvtárügyének fel
építése”...„az egységes munkásosztály vezetése 
alatt” stb. (Az idézetek Greguletz 1987-ben publi
kált művéből valók.)

(Katsányi Sándor)

KÖNYVTÁR- ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSÜGY

Nemzeti könyvtárügy

92/113
MEADOWS, Jack: Electronic information and 
Eastern Europe = Aslib Proc. 43.vol. 1991. 
7/8. no. 249-255. p.

Az elektronikus tájékoztatás Kelet-Európábán

Adatbázis; Számítógép; Szolgáltatások átvétele; 
Tájékoztatási politika; Távközlés

Áttekinti a tájékoztatás politikáját és szerveze
tét a Szovjetunióban, ennek súlyos következmé
nyeit az elektronikus információszolgáltatás inf
rastruktúrájára és teljesítményére. Rámutat az 
egyes csatlósállamokban mutatkozó eltérésekre, 
ismételten utalva az úttörő magyar kezdeménye
zésekre. Mindezt folyamatában mutatja be, 1991 
elejéig.

92/114
M ^Íy KiSKI, Andrzej: Problemy polityki biblio- 
tecznej w Polsce. O poszukiwaniu áwiatla w tu- 
nelu = Bibiiotekarz. 1991.6.no. 8-11.p. Bibliogr.

A lengyel könyvtárpolitika problémái. Fényke
resés az alagútban

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Könyvtárpolitika

A könyvtárpolitikának több lehetséges -  tá- 
gabb-szűkebb -  értelmezése van. Egy azonban 
bizonyos: valamiféle könyvtárpolitikára minden 
ország rákényszerül. Ez alól -  hosszú ideje -  
Lengyelország ritka kivétel. Számos bizonyítéka 
van annak, hogy a lengyel államnak nincs sem
miféle koncepciója e tekintetben. így: a könyv
tárügy „összefüggő” automatizálásának kérdése 
még csak fel sem vetődik, nyoma sincs egy elfo
gadható szakmai gyakorlat érvényesítésének, a
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