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Történet

92/195
SPENCE RICHARDS, Pamela: Die Verbindung 
Alliierte-Achsenmächte. Wie wahrend des 
Krieges technische Informationen zwischen den 
Alliierten und den Achsenmächten ausgetauscht 
wurden = Nachr.Dok. 42.Jg. 1991. 5.no. 345- 
353.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

A szövetségesek és a tengelyhatalmak kap
csolata: hogyan cseréltek műszaki informáci
ókat a második világháború során

Kutatás információellátása; Tájékoztató munka 
története; Tudományos kutatás

A 2. világháborúban (első ízben a háborúk 
történetében) a haditechnika fejlesztése, s ezzel 
együtt a győzelmi esélyek is szorosan kapcso
lódtak a kísérleti és elméleti természettudomá
nyos kutatásokhoz. Mindkét hadviselő fél számá
ra létfontosságú volt, hogy hozzájusson a másik 
fél erre vonatkozó információihoz, a természet- 
tudományos szakirodalomhoz.

1941-ben az amerikai titkosszolgálat külön 
részleget hozott létre a külföldi publikációk be
szerzésére (Interdepartmental Committee for the 
Acquisition of Foreign Publications, IDC). A rész
leg vezetője 1942 márciusától a 28 éves F. 
Kilgour lett, a Harvard Egyetem mikrofilmszakér
tője. Az ekkor még új mikrofilmtechnika ettől 
kezdve fontos szerepet kapott a titkos informáci
óközvetítésben, annál is inkább, mert Angliában
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az ASLIB (Association for Special Libraries and 
Information Bureaux) keretében ekkor már folyt a 
folyóiratok mikrofilmezése. (Kezdetben a háború 
által veszélyeztetett angol kéziratokat filmezték, 
majd a nehezen hozzáférhető német tudo
mányos és technikai lapokat is.) 1942-től formáli
san az ASLIB keretében, valójában az IDC támo
gatásával és szervezetében folyt a szervezett 
anyaggyűjtés és filmezés.

Magukat a folyóiratokat titkos ügynökök sze
rezték be intézmények nevére vagy álnéven, 
azokban a semleges országokban, melyek a né
met könyvkereskedelemmel még a háborús 
években is kapcsolatban álltak. Az újságokat ele
inte Angliába kellett eljuttatni, később titkos mik
rofilmező állomásokat szerveztek Stockholmban, 
Kairóban, Új Delhiben és Csungkingban. Az 
anyagokat légi úton szállították Washingtonba.

Az összegyűjtött cikkek egy részét (116 euró
pai lap, túlnyomórészt német, néhány francia, 
holland, belga) kinyomtatták és bizalmas anyag
ként eljuttatták 900 előfizetőnek. (95%-ban hábo
rús kutatás céljára használták fel.) Az előfizetők 
ipari központok, tudományos intézetek, egyete
mek, amerikai kormányzati intézmények voltak.

Ezen az úton rendkívül értékes információk 
kerültek a szövetségesek birtokába, pl. Otto 
Hahn és más német atomfizikusok nyolc cikke a 
Zeitschrift für Physik 1942-43-as évfolyamából és 
három cikk a Die Naturwissenschaften-bó\. Ezek 
hosszadalmas kísérletek elvégzése alól mentesí
tették az amerikai kutatókat.

Miért publikáltak a németek ilyen jellegű tudo
mányos eredményeket és miért tették lehetővé, 
hogy a semleges országok ezekhez szinte a há
ború végéig hozzájussanak? Talán a hagyomá
nyos német büszkeségből. Csak 1944-ben tette 
őket a következményekre figyelmessé egy angol 
lap lábjegyzete; akkor az egész akció veszélybe 
került.

Német részről a háború alatt hasonló informá
ciószerző tevékenységet folytattak. A semleges 
országokban megbízottaik százával fizettek elő 
angol-amerikai tudományos folyóiratokra. A be
szerzést még az 1941-ben szervezett Német Do
kumentációs Társaság irányította, mely 1943-ban 
katalógust adott ki az 1939 utáni külföldi szerze
ményekről, 1942-től pedig referálólapot jelente
tett meg anyagáról, az eredeti cikkek Berlinből 
megrendelhetők voltak.

A háborús Németország szakirodalmi infor
mációszerzésében sajátos szerepet játszottak az

iparvállalatok. Az IG Farbennek és a Krupp Mű
veknek az egész világon voltak fiókintézményei, 
ezek a háború előtti évekhez hasonlóan továbbra 
is rendszeresen küldték a technikai anyagokat és 
a szabványokat Németországba. A Chemnyco 
(az IG Farben leányvállalata New York Cityben) 
egészen Pearl Harbor-ig évi 4 ezer US dollár ér
tékben fizetett elő folyóiratokra, melyeket Berlin
be küldött; a Krupp-Nirosta Deleware-ben hason
ló szerepet töltött be. Amerika háborúba lépése 
után a németek főként Portugálián keresztül sze
rezték be a nyugati tudományos folyóiratokat. Az 
Ibériai félsziget és a háborús Németország kö
zött csaknem mindvégig rendszeres légiközleke
dés folyt, a németek ezen az úton 1945-ig hozzá
jutottak a külföldi folyóiratokhoz.

Az információszerzés különös végjátéka ját
szódott le Németország megszállásakor: 1944 
júniusától különlegesen szervezett alakulatok 
mikrofilmet készítettek a német gyárak, egyete
mek, laboratóriumok stratégiai vagy tudományos 
fontosságú anyagairól. 1945 végéig 3,8 millió ol
dalnyi felvétel készült, 1948-ban, a program befe
jezésekor újságcikkek, jegyzőkönyvek, kutatási 
jelentések, doktori disszertációk és 186 ezer sza
badalmi leírás révén a német természettudomány 
és technológia legkisebb eredményei is az Egye
sült Államok rendelkezésére álltak.

(Katsányi Sándor)

92/196
BAKER, William -  HURYCH, Jitka: Trotsky’s vi
sion of librarians = Am.Libr. 22.vol. 1991. 11.no. 
1030-1032.p. Bibliogr.

Trockij elképzelése a könyvtárosokról

Könyvtárosi hivatás; Könyvtárügy története

Az első szovjet könyvtáros kongresszust 1924 
július elején rendezték meg, alig fél évvel Lenin 
halála, illetőleg hamarosan a XIII. pártkongresz- 
szus után. A hosszú Trockij-beszédet a július 10-i 
Pravda közölte (majd belekerült fordításban egy 
1973-as new york-i kiadású Trockij-válogatásba).

A „Leninizmus és a könyvtári munka” című 
beszéd tipikus ideológikus és propagandisztikus
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Külföldi folyóirat-figyelő

elemekből építkezik. A könyvtárosnak a forrada
lom katonájaként kell tevékenykednie. Az olvasót 
irányítani kell, s minthogy nem képes maga meg
lelni a neki való könyvet, a könyvtáros gondos
kodjon arról, hogy a könyv meglelje olvasóját. A 
falu kulturális központjaként működő „olvasó
kunyhó” (izba-csitálnya) voltaképpen a cári idők 
liberálisai által alapított „népházak” tradícióját fej
lesztette tovább. Ezen olvasóhely őre -  az „iz- 
bács” -  az analfabétizmus elleni harcot helyezze 
előtérbe. Ha az izbába jár napilap, mondja Troc- 
kij, akkor okvetlenül legyen mellette a falon világ
térkép, hogy az olvasó el tudja képzelni Francia- 
ország stb. helyét-méretét. Legjobb, ha az izbács 
felolvasást tart az újságcikkekből, s közben ma
gyaráz, felhasználva a térképet. A kézikönyveket 
is úgy érdemes gyűjteni, hogy segítse ezt a poli
tikai felvilágosító munkát. A könyvtáros a kultúra- 
terjesztés mellett segítse az embereket a „vörös” 
bürokrácia elleni harcban is. A kultúra terén nem
csak az fontos, hogy a meglévő értékeket ter
jessze, hanem gyűjtse össze az olvasók-hallga- 
tók észrevételeit, s ezáltal gyakoroljon nyomást a 
kiadókra, de az írókra is. Az izbács minden mó
don arra törekedjen, hogy az olvasók bizalmát él
vezze, kapcsolatuk legyen mentes a félelemtől, 
sőt a könyvtáros azt a folyamatot segítse elő, 
hogy az emberek megszabaduljanak a védtelen- 
ség érzetétől. Ha gondjuk van, az izbács írjon az 
újságoknak, legyen a köz szószólója. A tudás és 
igazság bajnokaként vonzza magához a falu leg
jobb erőit, s különösen fordítson nagy figyelmet 
a leszerelt vörös katonák tömegére. Ezek már 
tudnak írni-olvasni, tehát segíthetik a könyvtárost 
egy műveltebb ifjúság felnevelésében.

Befejezésül Trockij summázza fő mondaniva
lóját. A könyvtár válassza ki a legjobb újságot 
(jobb egy ilyen, mint több egyéb), hasson oda, 
hogy legyen elég a ma még hiányzó kéziköny
vekből, s a könyvtár pénzéből ne vörös térítőkét, 
hanem valóban minél jobb könyveket szerezzen 
be. A könyvtáros olyan közvetítő legyen, aki 
nemcsak a már megírottak átélését segíti elő, ha
nem juttassa el az emberek valós szükségleteit 
kifejező észrevételeit az illetékesekhez, vagyis al
kotó jellegű interakciót létesítsen a „fenn és lenn” 
között.

(Sonnevend Péter)

Lásd még 209

Kutatás és fejlesztés

92/197
CALVERT, Philip J.: Library research for the 
1990s = N.Z.Libr. 46.vol. 1991. 12.no. 8-10.p. 
Bibliogr. 5 tétel.

Könyvtári kutatás az 1990-es évekre

Könyvtártudományi kutatás

Az új-zéiandi könyvtári kutatásokra vonatkozó 
felmérés konzekvenciái:

1. A kutatás célja a „tudatlanság csökkenté
se”, s hajtóereje a problémák megoldásának 
szükségessége. A problémákat a szakmának kö
zösen kell számba vennie.

2. A kutatásoknak igazolható-alkalmazható tu
dást kell eredményezniük, s az egyetemi oktatók
nak és a gyakorlati szakembereknek együtt kell 
működniük.

3. A könyvtári és információs kutatások multi
diszciplináris jellegűek, ami kutatási teameket 
tesz szükségessé. (Ez nem hagyomány ezen a 
területen, mivel a könyvtárosok főként humán és 
társadalomtudományi felkészültségűek.)

4. A teamek felállításához jó kiindulópontot je
lenthet egy kutatási tematika összeállítása.

A következőkben a szerző olyan kérdésekkel 
foglalkozik, mint mi is az a kutatás, a kutatás 
szintjei, a kutatási tematika, ki kutasson, multi
diszciplináris területek. Tény az, hogy az új-zé- 
landi könyvtárügynek több kutatásra van szüksé
ge, s ebből a szempontból terméketlen azt firtat
ni, mi minősítendő a kutatás bővítésére irányuló 
tevékenységek közül kutatásnak. A könyvtári ku
tatásokban nem szerencsés az alap- és alkalma
zott kutatások megkülönböztetése, hanem olyan 
tudásanyag produkálására kell törekedniük a ku
tatásoknak, amely általánosítható, s több konkrét 
helyzetben alkalmazható. Az egyetemi tanszéken 
meglehetős ötletszerűséggel merülnek fel kutatá
si témák (gyakran a gyakorlatban dolgozók ja
vaslatára is); ezzel szemben célszerűbb volna 
egy ötéves kutatási program alapján dolgozni, 
amit a szakmai egyesület állíthatna össze. Mind 
az egyetemi oktatók, mind a gyakorlati szakem
berek vegyenek részt a kutatásban, de semmi
képpen azon az alapon, hogy az előbbiek dolga
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az alapkutatás, s az utóbbiaké az alkalmazott ku
tatás. Egyetemi környezetben könnyebb eleget 
tenni a multidiszciplinarítás követelményének, 
amely egyre inkább jellemzi a könyvtári kutatáso
kat.

(Papp István)

92/198
MEADOWS, Jack: National library and informa
tion research planning and policy with special 
reference to the United Kingdom = Alexandria. 
3-Vol. 1991. 3. no. 149-160. p. Bibliogr. 8 tétéi.

Az országos könyvtár- és tájékoz
tatástudományi kutatástervezés és kutatáspo
litika, különös tekintettel az Egyesült Király
ságra

Könyvtárpolitika; Könyvtártudományi kutatás; 
Tervezés

Még mindig kérdéses, mit is értsünk kutatás 
alatt a könyvtári és információs (K+l) területen, 
habár a kutatási tevékenység jelentős mérték
ben megnőtt az utóbbi időben. Némi párhuza
mot lehet vonni az orvostudomány területén 
folytatott kutatásokkal, de lényeges különbségek 
is mutatkoznak. Először is a K+l-nek csak bizo
nyos területein lehet a természettudományokban 
megszokott módszereket alkalmazni, jóval több
ször azonban a társadalomtudományi megkö
zelítés érvényesül. Az információvisszakeresés 
terén növekszik a gyakorlati alkalmazások 
száma (főként termékfejlesztés formájában), s 
ezt bizonyos mértékig tervezni is lehet; nem így 
a társadalomtudományi jellegű témákban folyta
tott kutatásokat. Kétségtelen azonban, hogy a 
két terület közötti különbségek csökkenőben 
vannak.

A gyakorlati szakemberek általában arról pa
naszkodnak, hogy a kutatásoknak nincs közvet
lenül alkalmazható haszna. Ez gyakran indokolt 
is, de egyben azt is tükrözi, hogy a könyv
tárosok, különösen a vezető közművelődési 
könyvtárosok nincsenek tisztában a kutatás ter
mészetével; időbe telik, amíg ez a helyzet kedve
ző irányban megváltozik. Másfelől a finanszírozás

oldaláról olyan nyomás nehezedik a kutatókra, 
amely a gyors, gyakorlati eredményeket felmuta
tó kutatásokra ösztönzi őket, s eltereli figyelmü
ket az alapkutatásról.

A K+i kutatások jó része az információs tech
nológiára összpontosul, s kevesebb erő jut a ha
gyományos témákra (pl. közművelődési könyv
tárak). A kutatók is a divatos témákhoz (és a 
pénzhez) vonzódnak. Manapság egyébként 
olyan heterogén tematikát jelent a K+l, amelyet 
nagyon nehéz egységes kutatási tervben össze
fogni.

A 80-as években az országos információs po
litika iránti lelkesedés csökkent, s egyébként is, a 
politika nem annyira az információval, mint in
kább az információs technológiával foglalkozott. 
Az országos információs politika kialakítása tipi
kusan egy felülről lefelé haladó folyamat, amely 
diktatórikus társadalmakra jellemző. (A Szovjet
unió átalakulásával ott is mutatkoznak azok a ne
hézségek, amelyek jól ismertek a nyugati orszá
gokban.) Valójában az egyes országokban az in
formációs politika elemei, összetevői vannak 
csak jelen, egymást átfedve, egymást kiegészítve 
és egymásra hatva.

Még ha szétforgácsolt is az információs politi
ka, lehetséges a kutatás tervezése országos 
szinten, ha van egy központi finanszírozó szerv, 
mint pl. a British Library Research and Develop
ment Department (BLRDD), amely meghatározza 
az elsőbbséget élvező kutatási területeket (de 
nem zárva ki a más témájú kutatások finanszí
rozását sem). 1985-ben adta ki az első ilyen 
programját, amelyet 1989-ben újított meg, s 
amely 1994-ig lesz érvényben. Az ebben kijelölt 
fő kutatási területek valójában megegyeznek 
más, fejlett országok hasonló dokumentumaiban 
foglaltakkal.

Érdekes rámutatni arra, hogy az utóbbi évek 
fejleményei (különösen az információs technoló
gia terén) jelentősen kiszélesítették azon témák 
körét, amelyek a K+l kutatások területére esnek.

Még egy központi finanszírozó szerv sem ké
pes a különféle szervek eltérő érdekeiből követ
kező szétforgácsoltságon segíteni. Az angol mi
nisztériumok létrehoztak egy tárcaközi bizottsá
got a tudományos és műszaki információ 
koordinálására, de ez alig gyakorolt befolyást a 
kutatásokra, s fő érdeklődése valójában az infor
máció technológiai fejlesztésére irányult. Az in
formációs politikát mint olyant -  bár több mi
nisztérium is érdekelt -  nehezebb az érdeklődés
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Külföldi folyóirat-figyelő

középpontjába emelni, bizonytalan határai és 
sok elágazása miatt.

A kommunikációs és információs ipar szerve
zeteinek konföderációjában a legkülönbözőbb 
területek képviselői vannak jelen, s ez azt is ered
ményezi, hogy a K+l kutatásokat már nem kizá
rólag a BLRDD finanszírozza, mint korábban. Az 
ebben is jelentkező szétforgácsoltság indokolja, 
hogy valamiféle kutatási struktúra jöjjön létre, 
már csak az anyagiak arányosabb elosztása vé
gett is.

Az Európai Közösség kutatási programjaitól 
csak jól szervezett teamek számíthatnak anyagi 
támogatásra. Az EK programjainak hatása a tag
országok K+l kutatásaira máris érzékelhető, bár 
az eltérő érdekek lassítják a haladást. Egyelőre 
az EK programok súlypontja az információra 
esik, de fokozatosan kiterjed a könyvtárakra is; 
egységes K+l kutatási politikát azonban még 
nem hirdettek meg.

A K+! terület kutatói az utóbbi években egyre 
több figyelmet fordítottak magukra (saját intéz
ményeikre), így saját eredményeik felhasználóivá 
is váltak. A kutatási eredmények elterjesztése is 
az érdeklődés homlokterébe került. (Az egyik le
hetőség erre az oktatás, de sajnálatos módon 
éppen azok élnek vele a legkevésbé, akiknek a 
legnagyobb szükségük lenne rá.) Egy 1990 no
vemberében a BLRDD által szervezett konferen
cia megpróbálta kijelölni a K+l kutatáspoiitika 
főbb kérdéseit (országos kutatáspolitika, a kuta
tások finanszírozása, finanszírozási eljárások, a 
szakmai testületek szerepe, az eredmények átte
kintése, a kutatás személyi feltételei).

Egy országos kutatáspolitika kialakítása a 
K+! területen sok akadályba ütközik. Egyes té
mákban kétségtelenül számítani lehet a távlati 
tervezés megjelenésére, de nagyon is kérdéses, 
hogy e terveket koordinálják-e, vagy egymástól 
függetlenül, sőt egymással konkurrálva jelennek- 
e meg.

(Papp István)

92/199
SCHWARTZ, Charles A.: Research productivity 
and publications output: an interdisciplinary ana
lysis = Coll.Res.Libr. 52.vol. 1991. 5.no. 414- 
424. p. Bibliogr.

A kutatási tevékenység és a publikációs pro
duktivitás -  a könyvtártudomány terén és 
más szakmákban

Könyvtártudományi kutatás; Publikációs tevé
kenység

Jóllehet a könyvtárosok kutatási produktivitá
sát már jónéhány évtizede tanulmányozzák, a 
mérés és elemzés néhány alapvető problémáját 
nem sikerült megoldani. A cikk összehasonlítja a 
könyvtártudomány mérési módszereit más tudo
mányokéival, és megmagyarázza, hogy az olyan 
tényezők, mint az intellektuális képesség, oktatá
si tapasztalat, intézményi támogatás és a rendel
kezésre álló idő miért nem hasznosak a tudo
mányos produktivitásban megfigyelhető eltéré
sek megértésére. A cikk befejező része az 
eredmények alapján megvizsgál néhány, a 
könyvtárügyi kutatások termelékenységére vo
natkozó mítoszt, és a jövőbeli kutatásra egy, a 
régitől eltérő módszert javasol.

(Autoref.)

Tudománymetria, bibliometria

92/200
TRENCHARD, Paul M.: Hierarchical bibliometry: 
a new objective measure of individual scientific 
performance to replace publication counts and 
to complement citation measures = J.Inf.Sci. 
18-vol. 1992.1.no. 69-75.p. Bibliogr. 8 tétel.

Hierarchikus bibliometria: a publikációk terje
delmének és a társszerzők számának szám
bavétele az egyéni tudományos teljesítmény 
objektív mérésére, az egyszerű publikáció
számlálás helyett és a hivatkozásmérés mel
lett

Bibliometria

A cikk egy új bibliometriai mutatót ismertet, az 
ún. hierarchikusan kiigazított szerzői arányosság
mérő indexet (hierarchically-adjusted author pro- 
portionmetric index, HAAPI). Ez sokkal reálisab
ban mutatja az egyéni tudományos teljesítményt,
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mint a publikációk formális összeszámlálása. A 
mutatót úgy kapjuk meg, hogy az eredeti kutatás 
publikációjának oldaiszámát megszorozzuk egy 
súlyozó tényezővel, amely figyelembe veszi, 
hogy az illető szerző teljes mértékben, ill. -  több 
szerző esetén -  milyen arányban „felelős” a dol
gozatért. E módszert, ill. logikáját és elemzési 
előnyeit a szerző egy alkalmas hipotetikus példá
val és összehasonlító bibliometriai elemzésekkel 
illusztrálja: a módszer egyes esetekben lényege
sen megjavítja a vizsgált kutatók teljesítményét, 
míg más esetekben lerontja azt. A módszerrel a 
jövőben kutatás-költségvetési kutatás-elszámolá
si és egyéni „publikációtermelési” elemzéseket is 
lehetne végezni. A HAAPI kiegészíti a hivatkozat- 
számlálásra épülő bibliometriát, de világosan el
különül tőle.

(Autoref.)

Információgazdálkodás (information manage
ment)

92/201
BLOM, A.: Information: a critical success factor 
for the organization of tomorrow = South 
Afr.J.Libr.Inf.Sci. 59.vol. 1991. 4.no. 251-255.p. 
Bibliogr. 26 tétel.

Az információ a siker kulcsa a jövő vállalatai 
számára

Hatékonyság; Információszervezés; Térítéses 
szolgáltatás

Az információgazdaságban az információ és 
a tudás olyan fontos és kritikus termékeknek te
kinthetők, mint a tőke, a munkaerő és a nyers
anyagok. Az információt egyre inkább értékes 
erőforrásnak tekintik, amit „menedzselni” kell, és 
ami tőkésíthető. Ennek ellenére sok vállalat nem 
tudja vagy nem akarja a vállalat sikerességét az 
információs szolgáltatások potenciális értékének 
függvényeként elismerni. Egy tájékoztatási szol
gáltatás elsődleges célja nemcsak az, hogy költ
séghatékony legyen, hanem az is, hogy hasznot 
hozzon azzak a vállalatnak, amelyet szolgál. Az 
információszolgálatnak közvetlenül elő kell segí
tenie a döntéshozatalt, a problémamegoldást, a

tervezést és a szervezet egyéb feladatainak el
végzéséhez is hozzá kell járulnia. A jelen kutatás 
célja az volt, hogy válaszoljon a kérdésre: ho
gyan bizonyítható a felső vezetés számára, hogy 
egy tájékoztató szolgálat valóban hozzájárulhat a 
vállalat sikeres működéséhez és profitnövekedé
séhez? A cikk ennek többféle módját tárgyalja, 
és bemutat egy módszert, amellyel kikalkulálható 
a befektetett információk költséghatékonysága 
az elvégzendő célfeladat szempontjából. Külö
nös hangsúlyt fektet azokra a tényezőkre, ame
lyeket egy információs szolgáltatás díjszabásá
nak meghatározása során figyelembe kell venni.

(Autoref.)

KÖNYVTÁR- ÉS TÁJÉKOZ
TATÁSÜGY

Általános kérdések

92/202
KATZ, Jeffrey: Revisionist history in the library: to 
facilitate access or not to facilitate access? = 
Can.Libr.J. 48.vol. 1991.5.no. 319-324.p. Bibliogr.

Revizionista történelem a könyvtárban: zárjuk 
el, vagy tegyük hozzáférhetővé?

Cenzúra; Közművelődési könyvtár

A „történelmi revízióival ellentétben, amely 
pontos, kutatásokkal megalapozott tények isme
retében új ismeretekkel gazdagítja a történelmet, 
„revizionizmus”-ról akkor beszélünk, amikor bi
zonyos egyének vagy csoportok saját (gyakran 
igen bizarr) ideológiájuk alátámasztására megha
misítják a történelmet. A cikk azokat a fő kér
déseket tárgyalja, amelyek a közkönyvtárak revi
zionista történeti művekre irányuló beszerzési és 
terjesztési politikájával kapcsolatban merültek 
(és merülnek) fel.

(Autoref.)
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