
Inform áció az inform ációról

Könyvszemle

Az itt ismereten könyvek 
az OSZK KMK Könyvtártudományi 
Szakkönyvtárban hozzáférhetők.

Fülöp Géza („van-e, ki e nevet nem ismeri”), 
van-e aki nem tudná -  főként az Ember és infor
máció második, hazai kiadása óta -  hogy szak
mánk tágabb körének két jelesét kell e néven 
számon tartanunk? Szóval, az Ember és informá
ció szerzője ezúttal igen messzire kanyarodott 
az embertől, hogy inkább a puszta információt 
vegye minden oldalról, közelről és távolabbról 
egyaránt szemügyre. Új könyvének tárgya 
ugyanis az információ, ez a meghatározhatatlan 
-  vagy éppen túlságosan is sok meghatározás
sal rendelkező — fogalom. Ám ha igaz az a meg
határozás, hogy „az információ valamely szöveg
nek olyan struktúrája, amely alkalmas arra, hogy 
változást idézzen elő a befogadó képstruktúrájá
ban”, akkor kétségtelenül nem csak tárgya, ered
ménye is. Hiszen ha nem tett volna mást, mint 
hogy hat nyelven megjelent közel háromszáz, az 
információval kapcsolatos publikációt helyettünk 
elolvas, s azok érdekesebb megállapításait közli 
velünk, már akkor is hálásak lehetnénk. Ez azon
ban Fülöp Géza munkájának csak háttere, az a 
bőségesen terített asztal, melyről példáit, illuszt
rációit csipegeti, miközben egységes keretben, 
logikus rendben elénk tárja „mindazokat az ered
ményeket, amelyek az információról a különbö
ző szakterületeken felhalmozódtak”.

A logikus rend teljesen magától értetődően 
kínálja kiindulási pontként „az információ felfede
zését”, azaz Wiener kibernetikai könyvét és 
Shannon tanulmányát a kommunikáció matema
tikai elméletéről. Máris ott vagyunk az információ 
talán legkevésbé emberi vonatkozásainál, a ma
tematikai információelméletnél, az információ, a 
valószínűség és a bizonytalanság, a csatornák 
és a kódok olyan világában, ahol „az információ 
az információ, nem anyag és nem energia”, és 
„tény, hogy két üzenet, melyek közül az egyik je
lentést hordoz, a másik pedig teljesen jelentés hí
ján van, a jelenlegi szempontból tökéletesen 
egyenlőnek mutatkozik az információ esetében”.

Az információval egyidejűleg felfedezett ki
bernetika nézőpontjából azonban az információ
nak nemcsak útja és mennyisége van, hanem 
hatása is, és a hatás rendszerekben mutatkozik 
meg leginkább. Mivel pedig bármely élő szerve
zet egyben biológiai rendszer is, nyilvánvaló, 
hogy a következő lépés az élet és az információ
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Fülöp G éza
Az inform áció /  Fülöp Géza. - B u karest: Kriterion 
Kvk., 1990. - 374  p.

könyvének két -  valóban kimeríthetetlen -  tár
gyát: az információt és az embert.

A könyv második felét (százötvenegynéhány 
oldalt) szívem szerint besorolnám szakmánk kö
telező olvasmányai közé. Ám aki ad magára, ha 
mégoly „filosz” is, átrágja magát az első részen, 
még a matematikai megközelítéseken is; megéri.

A kezemben volt példány ára 21,50 lei, a Kri
terion adta ki, és -  sajnos -  nem találtam benne 
azt az ismerős szöveget, miszerint ennyi meg 
annyi példány az akármelyik kiadó gondozásá
ban Magyarországnak készült. így még ajánlatos 
olvasmány is nehezen válhat belőle... Én a ma
gam részéről, irigylem azokat, akiknek megvan.*

Mohor Jenő

Egy szlovák könyvtártudom ányi év
könyv jubilieum a

viszonyának, az információnak az élet megnyil
vánulásaiban való szerepének áttekintése: a sejt 
információs folyamataitól a genetikai információ
kon át az agy működéséig, a tanulásig. Itt per
sze már nemcsak információs, hanem kommuni
kációs folyamatok is zajlanak, el kell érkeznünk 
tehát az információ és kommunikáció című feje
zethez, amelyben előbb megismerjük a jelet, a 
jelrendszereket -  no meg a nyelvet, mint jelrend
szert -, hogy a kommunikáció különböző formá
inak közelébe férkőzhessünk.

Valóban messze kanyarodtunk volna az em
bertől? Hiszen már régen róla van szó, ember és 
információ viszonyáról, kapcsolatairól. Végül is 
erről szól az információ forradalmát (benne a 
számítástechnika, a számítógépek fejlődését) át
tekintő, a mesterséges intelligenciát is taglaló 
utolsó fejezet, amely az információs társadalom 
jövőképével, remények és kétségek felvillantásá
val zárul. Az Ember és információ szerzője ezút
tal csak az információról szól, de könyvének min
den oldala mögött ott tudjuk az embert is. Ne té
vedjünk, Fülöp Géza nem ugyanazt írta meg 
másodszor, kibővítve, hanem új művet alkotott, 
merőben új nézőpontból közelítve meg korábbi

Jelen kötetével harmincadik születésnapját 
ünnepeli a Knizniöny zborník. Amikor (1989 már
ciusában) szerzői kéziratukat a szerkesztőség
nek megküldték, még híre sem volt északi szom
szédságunkban a „gyöngéd” avagy „bársonyos” 
forradalomnak, amikor a kötetet nyomdába ad
ták (1989. december 18-án), éppen csak lezajlott 
a nevezetes esemény. Mire a mű megjelent, a 
régi rendszernek „se híre, se hamva” lett.

Bár gyanítom, hogy az évkönyv cikkei idő
közben némi metamorfózison estek át, ui. nem 
találom bennük az 1989 márciusában Csehszlo
vákiában még olyannyira megkövetelt rituális be- 
vezetéseket-bekezdéseket a Csehszlovák Kom
munista Párt és a Szovjetunió érdemeiről, sőt 
még a szinte minden főnév elé odabiggyesztett 
„szocialista” jelzőt sem, nem kajánkodni akarok 
a szlovák kollégák rovására.

Éppen ellenkezőleg. Arra szeretném ennek 
az évkönyvnek tanuságtételével felhívni a figyel
met, hogy a közép-kelet-európai könyvtárügyek 
fejlődése a diktatúrák ellenére is lényegében ön

*  Az OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtárában 
2-9260 raktári szám alatt hozzáférhető.
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Könyvszemle

törvényű maradt, megfelelt a könyvtárak „sine 
qua non” mozgásformáinak.

Mindazonáltal e könyvtárügyeknek három ár
talmat is el kellett viselniük. Az elsőt „fagyöngy
ártalomnak” nevezném. Ettől lehet a legkönnyeb
ben megszabadulni. Lám, a Kniíniőny zborník e 
kötetének a cikkei és beszámolói is mindjárt mér
vadóbbá váltak azáltal, hogy letépdesték maguk
ról a „fagyöngyöt”, azaz a korábban megemlített 
rituális bekezdéseket és jelzőket. Mondhatnám: 
e tett folytán az ágak -  a különféle szakmai dol
gok — valóságos szerkezete pillantható meg az 
álság csillogása-villogása helyett.

De hogy konkrét legyek: az évkönyv e köte
tének túlnyomó része azt vizsgálja, hogy korábbi 
huszonkilenc kötete hol és milyen nyomot ha
gyott a szlovák könyvtárügy legkülönfélébb terü
letein, úm. az elmélet fejlesztése, a kutatómunka, 
a szakmai terminológia kijegecesítése, a hálózati 
munka, az állományépítés, a könyvkultúra, a 
könyvtárosképzés, a könyvtárépítés és -berende
zés, a gépesítés és automatizálás, a nemzetközi 
kooperáció és a közművelődési könyvtárügy 
fejlesztése terén. Továbbá azt, hogy hol helyez
kedik el a szlovák könyvtárügyi szaksajtó munka- 
megosztásában. Van ebben a blokkban egy 
visszacsatolás jellegű közlemény is, nevezete
sen: milyen szolgálatot tett az évkönyv egy konk
rét tudományos műszaki könyvtár személyzeté
nek továbbképzésében.

E „lemeztelenített retrospektív” vizsgálódá- 
sokból-értékelésekből az tűnik ki, mégpedig 
meggyőző módon, hogy a Kniíniőny zborník 
mindenkori szerzői túlnyomórészt valóságos 
könyvtártudományi, könyvtárügyi és könyvtári 
problémákat illetően ragadtak tollat, e problé
mák szakmailag plauzibilis megoldását kívánták 
elősegíteni.

A második ártalom, amelyet a közép-kelet- 
európai könyvtárügyeknek el kellett viselniük, a 
hazug outputok elvárása volt. Ezek főként a 
könyvtárhasználattal, az olvasóneveléssel, az 
építési propagandával, illetve e tevékenységek 
„eredményességének” bemutatásával voltak 
kapcsolatosak. Hát igen, az efféle „győzelmi je
lentésekre” a legnehezebb visszaemlékezni. Nem 
tartom véletlennek ezért, hogy e jubileumi kötet
ben nincs külön visszaemlékezés az olvasószol
gálati, olvasőnevelési és propaganda munkáról, 
holott a korábbi kötetekben erről is minden bi
zonnyal elég sok relikvia halmozódott fel. (Az ef
féle dolgozatok egyikéről-másikáról némely

Kniínicny zborník 1990 /  Zostavila Margita Bouci- 
ková. - Martin : Matica slovenská, 1990. - 232, 6 p.

egyéb tárgyú visszaemlékezésekben azért szó 
esik, ami a tematikai áthatások miatt óhatatlan.)

A harmadik ártalom az igazgatási-intézményi 
környezethez való igazodás kényszere, amely 
leginkább azon fa növekedéséhez hasonlítható, 
amelyik csak felettébb bonyolult ide-odagörbülé- 
sekkel juthat ki a fényre. Ez esetek legsúlyosab- 
bika az, ha a fa, miközben -„természetesen” -  a 
„fanövekedés törvényszerűségeinek” tesz ele
get, azt kezdi „hinni”, hogy az ide-odagörbülések 
is e törvényszerűségekhez tartoznak. Könnyen 
belátható: ez a legsúlyosabb, a legnehezebben 
leküzdhető ártalom. Közép-kelet-európai dimen
ziókban gondolkodva: közös ártalmunk ez.

Ezt írva a Knféniény zborník 30. kötetének 
második fő részére gondolok, amelynek két dol
gozata abból az előfeltételezésből indul ki, hogy

-  minden eddigi intézmény a jövőben is mű
ködni fog,

— nem változnak meg a működés játékszabá
lyai, a finanszírozási, rendszerszervezési el
vek és megoldások.

A két dolgozat közül Miroslav Bieliké még 
hagyján. Ő ui. az általánosítás eléggé magas 
szintjén prognosztizálja 2010-ig a szlovák könyv-
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tári-információs rendszer fejlődését, benne fő
ként informatizálódásának előrehaladását. Neki, 
meglehet, akkor is igaza lesz, ha prognózisa alól 
kimúlnak a mai alakzatok és koncepciók.

Minden bizonnyal rosszabbul fog járni Cyril 
Zuffa módszertani útmutatása, amely a dunaszer- 
dahelyi kísérlet nyomán azt mondja el, hogy mi
ként célszerű a járási könyvtárakban kooperatív 
mezőgazdasági információs központot szervez
ni. Mire egy ilyen, egyébként racionális fejlemény 
Szlovákia-szerte megvalósulhat, isten tudja, hol 
lesznek a kiszemelt résztvevők.

Az évkönyv e részének sarkított ismertetése 
tulajdonképpen nógatásként született: a közép- 
kelet-európai könyvtárügyeknek újfajta megköze
lítéseket kell elsajátítaniuk, másféle növekedési 
utakat-módokat találniuk. És: sokféléket, nem 
egyazon patentra járókat. Az újabb magyar szak

BURK, Comelius W. (Jr.)- HORTON, ForestW. (Jr.) 
InfoMap: A complete guide to discovering corporate 
information resources /  Comelius F. Burk, Jr. and Fo- 
rest W. Horton, Jr. - Englewood Cliffs : Prentice Hall, 
cop. 1988. - XV, 254 p.

irodalom mintha már elkezdte volna ezt a szem
lélet- és gyakorlatváltást. Előbb-utóbb a szlovák 
irodalomnak is meg kell vele birkóznia.

Harmadik részében az évkönyv 
akról (1914-1988), a neves szlovák szakíróról és 
könyvtárosoktatóról emlékezik meg. Életrajzzal 
és bibliográfiával. Közli továbbá a Komensky 
Egyetemen az 1987/88. tanévben elfogadott dip
lomamunkák jegyzékét, végül recenziókkal és re
ferátumokkal zárul.

Aki, anélkül, hogy szlovákul tudna, e recenzi
ónál elmélyültebben és tárgyszerűbben kíván az 
évkönyvben tájékozódni, megteheti, mivel mind 
az emlékező részről, mind az aktuálisról részle
tező rezüméket találhat benne angol,német és 
orosz nyelven.

Futala Tibor

InfoM ap. Kalauz a vállalati inform á
ciós erőforrások fe lfedezéséhez

A könyv egy részletes, lépésről-lépésre ki
dolgozott módszert mutat be a vállalati informá
ciós források felkutatására, ami kiterjed a szerve
zet nyilvántartó központjaira, számítógépes rend
szereire és telekommunikációs hálózataira 
éppúgy, mint könyvtárára vagy másoló-irodáira.

E módszer, illetve, ahogy ők mondják, „fel- 
térképezés” segítségével különválasztható a vál
lalat szempontjából stratégiai fontosságú infor
máció a kevésbé produktívtól, és lehetővé válik, 
hogy a vállalatvezetés az információs források 
(sources) közül azokra összpontosítson, ame
lyek hozzájárulnak a szervezet sikeréhez. Ezek 
az információs erőforrások (resources).

Az information management (IM) olyan tá- 
gabb értelemben használt fogalom, amely az élet 
minden területére kiterjed, szemben az informa
tion resources management (IRM) fogalmával, 
amely egy vállalatra/szervezetre szűkíti le az in
formációs források használatának folyamatát.
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Melyek az információs erőforrások? Hol ta
lálhatók és milyen eljárással azonosíthatók? Na
gyon nehéz a válasz ezekre a kérdésekre, hiszen 
az információs erőforrások viszonylagosak: 
megjelenésük és hatékonyságuk a körülmények
től függ.

Az információs erőforrások menedzselése 
(IRM) magában foglalja az üzenetet (az informá
ció tartalmát), a forrást, a tárolást, a hozzáférés 
biztosítását és az információ kezelését. Az infor
mációs erőforrás tétel (information resource en- 
tity= IRE) tulajdonképpen maga a „nyersanyag”. 
Például emberek, dolgok, energia, az űr és más 
olyan inputok, amelyek információt képesek lét
rehozni, feldolgozni, tárolni és szétsugározni. 
Más szóval, az IRE olyan információs szolgálta
tás, illetve rendszer, melyet vállalati erőforrás
ként kezelhetünk éppen úgy, mint a pénzügyi, 
anyagi, emberi, stb. erőforrásokat.

Az egyes információs erőforrás tételek 
(IRE-k) a tartalom és a médium kombinációi. Ha 
rendszereznénk ezeket, akkor az egyik végén 
tiszta tartalmi tételt, a másikon tiszta hordozóté
teleket kapnánk. Az IRE-k többsége e két véglet 
között helyezkedik el.

Az információs erőforrások beszerzése és 
menedzselése gazdasági/piaci ismereteket kí
ván. De mindenek előtt a vállalatot/szervezetet 
kell alaposan ismerni. Ezután környezetelemzést 
kell végezni, hiszen egy szervezet információs 
erőforrása egy nagyobb rendszer része -  tehát 
elengedhetetlen a társadalmi, politikai, gazdasági 
környezet tanulmányozása. E fenti kettő szintézi
se képezi a stratégiai tervezés alapját.

A szerzők kidolgoztak egy tervet az informá
ciós erőforrások felkutatására, ahol az IRE-t vet
ték mértékegységnek. Az IRE lehet berendezés, 
technológia, személyzet és más input konfigurá
ciója, ami egyedi, organikus szerepet játszik az 
információ élettartama alatt. Típusát tekintve le
het forrás, szolgáltatás vagy rendszer.

Az információs erőforrások felkutatásának 
célja, hogy segítségével felleljék és körülhatárol
ják azokat a tételeket/egységeket, melyeket a 
szervezet ténylegesen használ.

A szerzők külön fejezetet szántak a módszer 
négy fázisban történő részletes bemutatására.

► Az első fázisban leltárt kell készíteni, 
hogy megtudjuk, milyen specifikus forrás
tételek találhatók a vállalatnál. Segítséget 
nyújtanak a leltári űrlap tervezésében, 
ugyanis a tételek későbbi felismerhető

sége, majd megtalálása szempontjából el
engedhetetlen az egységesítés. A feldol
gozhatóság érdekében egy hierarchikus 
osztályozási modellt is bemutatnak, ahol 
kategóriák és egységek szerint csoporto
sítják az IRE-ket. Ennek az első fázisnak a 
„végterméke” egy olyan tételes lista (lel
tár), amely kimutatja az információ típu
sát, értékét, költségét, helyét, „gazdáját”, 
természetét és célját, valamint némely 
esetben minőségét is.
A második fázis a költségek és értékek 
vizsgálata. Mivel az információ ár- és ér- 
tók-meghatározása viszonylag új terület, 
többféle lehetséges módszert és technikát 
is meg kell vizsgálni. A költségmegtakarí
tás módszerei közül például sorra veszik 
a közvetlen költségmeghatározást, az ad- 
szorpciós költségszámítást, az információ 
élettartam-költségeit, stb. Az értékmegha
tározásnál figyelembe lehet venni a teljes 
befektetés és működtetés költségeit is -  
de mindig az adott vállalat számára nyúj
tott értéket. Egy érték-index felállítására is 
mutat példát a könyv: az információs erő
forrás-tételeket 0-1000-ig rangsorolják, s e 
skálán fejezik ki a relatív értékeket. Az 
alapvető cél, hogy valamilyen költség-ér
ték arányt minden tételnél megállapítsa
nak, még akkor is, ha ez esetenként csak 
durva becslés vagy közelítés lehet.
A harmadik fázis az információs erőforrá
sok feltérképezésének technikáit mutatja 
be minta-táblázatok és minta-űrlapok se
gítségével. Az információs erőforrásokról 
„térkép” készül, melyen feltüntetik a téte
lek tartalmát, funkcióját, hordozóját, vala
mint gyűjtő- és tárolóegységét. Táblá
zatok segítségével összehozhatók az 
adatok, és elemezhetők a kapott forrás
tételek, pl.: merre tartanak a szervezeten 
belül; milyen a mozgásuk, irányuk; milyen 
tulajdonságokkal bírnak; egy adott szer
vezeti egység hogyan használja az infor
mációs szolgáltatásokat; hányféle nyilván
tartás van, stb. Itt feltérképezhetők az in
formációs források közötti hézagok és 
átfedések a raktározásuk, tárolásuk, 
gyűjtésük terén, és funkciójukat illetően. 
Az utolsó fázis a szintézis. Ezen a ponton 
különválasztható a forrástól az erőforrás. 
Meghatározható a minősége, a költségek
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ismeretében az értéke, és kiegészülhet 
gyenge és erős pontok leírásával.

Egy függelék zárja a kötetet, ami egy gyakor
lati példán illusztrálja a feltérképezés folyamatát.

Bár a szerzők célkitűzései között nem sze
repelt annak bemutatása, hogy a módszer ered
ményei hogyan hasznosíthatók a vezetési straté
giák kialakításánál, mégis felvetettek pár gondo
latot a felhasználás lehetőségeiről:

► Rendszerré alakíthatók a különálló gyűj
temények egy szervezeten belül (pl. 
könyvtár, nyilvántartások, adatbázisok).

WINKEL, Anette - HIELMCRONE, Harald v.
The specialized information markét: Its organisation 
in Denmark /  Anette Winkel, Harald v. Hielmcrone; 
[ed. Danish Committee forScientfic and Technical In
formation and Documentation], - Copenhagen : DAN- 
DOK, 1989. -40 p.

► Összevonhatók a kezelési funkciók (pl. 
adatfeldolgozás, automatizálás).

► Új szervezeti struktúrák kialakításánál fi
gyelembe lehet venni az információs erő
források együvé tartozását.

► Átépítés, bővítés során számolni kell az 
információs erőforrások, szolgáltatások 
és rendszerek használhatóvá/hozzáférhe- 
tővé tétele érdekében az „információ-épí
tés”, azaz a tervezés/kivitelezés kérdésé
vel is.

Téglási Ágnes

Az inform ációpiac szervezete  Dániá 
bán

Dánia méretében és gazdasági jelentőségé
ben nem hasonlítható az Európai Közösség 
olyan tagjaihoz mint Franciaország, Németor
szág vagy Nagy-Britannia. Tájékoztatási politiká
jával, saját ütemének megfelelően alakuló infor
mációpiacával talán mindvégig elboldogult vol
na, ha a Közösség nem tűzte volna ki céljául, 
hogy 1992-re egységessé és nyitottá teszi a gaz
daságot a tagállamok határain belül. így Dánia is 
új elvárásokkal került szembe, melyeknek -  az
1989-es impresszumú helyzetértékelés szerint -  
a jelenlegi feltételekkel nem tud eleget tenni. A 
DANDOK (Danish Cimmittee fór Scientific and 
Technical Information, A Tudományos és Techni
kai Információ és Dokumentáció Dán Bizottsága) 
döntéselőkészítő anyaga számbaveszi, „ki dönt, 
ki finanszíroz és ki, mit koordinál” ma Dániában a 
szakinformációk piacán.

Először is definiálja: a SÍM (Specialized Infor
mation Markét — talán maradhatunk ennél a rövi
dítésnél) alapegysége „a dokumentált tudomá-
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nyos, technikai vagy piaci információ, melyet a 
kutatásban, fejlesztésben, termelésben vagy a 
kereskedelemben használnak fel.” Ide értendő 
még a közvetett információ, vagyis az „informá
ció az információról” is.

A SIM-re ható tényezők bemutatása során a 
jelentés a jogi szabályozást, az információpiac 
területén döntési helyzetben levő intézményeket 
és szervezeteket, majd a nemzetközi együttmű
ködés formáit elemzi. Elmarasztalja a kormányt 
az átfogó információs politika hiánya miatt. A jo
gi szabályozás hézagos: egyik területen csak ke
rettörvények vannak, míg máshol a jogszabályok 
apró részletekre is kiterjednek.

Az információpiac szervezete rendkívül sok
rétű és bonyolult. Részt vesz benne a Pénzügy
minisztérium Igazgatási és Személyzeti osztálya, 
amely felelős az adatszolgáltatási politikáért, a 
statisztikai adatok összegyűjtéséért, koordinálja 
az információtechnológiai berendezések egysé
ges beszerzését az Információtechnológia Tárca
közi Bizottsága által. Jelentős szerepe van az 
Oktatási és Kutatási Minisztériumnak, rajta ke
resztül jut a kutatási szféra állami támogatáshoz. 
Felügyelete alatt működik a Dán Kutatáspolitikai 
és Szervezési Tanács (azóta feloszlott, helyét át
vette a Kutatáspolitikai Tanács), mely 1987-2000- 
ig szóló hosszú távú kutatási tervet készített, 
amiben hangsúlyozta a szakkönyvtári rendszer 
szerepét a kutatás információellátásában és a 
kutatási eredmények hozzáférhetővé tételében. 
Meg kell említeni még a Dán Kutatási Igazgatósá
got, mely résztvesz a belföldi és nemzetközi ku
tatások szervezésében, és befolyással bír a DAN- 
DOK-ra. A DANDOK felettes szerve szintén az 
Oktatási és Kutatási Minisztérium. Feladatai: ter
vezés, koordináció és tanácsadás a műszaki-tu
dományos információ területén, különös tekintet
tel az információ-hasznosításra; a dán kutatások 
feltárása nyilvánosan hozzáférhető adatbázis
ban; ajánlások készítése arra vonatkozóan, hogy 
hol lenne érdemes Dániának megjelennie a nem
zetközi információpiacon; kapcsolattartás az 
iparral és a kereskedelemmel. Az információ és 
dokumentáció speciális területeivel kilenc szakre
ferens-csoport foglalkozik -  együttműködésben 
két testülettel, mely az online szolgáltatások fel
használóinak érdekeit képviseli: a Dán DIANE 
Központtal, ill. a Dán Online-felhasználók Cso
portjával.

A SÍM irányításába azonban további minisz
tériumok is bekapcsolódnak, pl. a Kulturális Mi

nisztérium a felügyelete alá tartozó testületekkel: 
a Nemzeti Könyvtár Igazgatójának Hivatala és a 
Szakkönyvtári Tanács ösztönzi a könyvtártudo
mányi kutatásokat, koordinálja az adatfeldolgo
zás módját új közös adatbázisok tervezése ese
tén, és tanácsadó szerepet lát el a szakkönyvtá
rakat érintő döntéseknél. Funkciójában sok 
átfedés van a DANDOK-éval, ráadásul a Kulturá
lis Minisztérium alatt dolgozó további tanácsadó 
testületek és a nagy tudományos könyvtárak 
még mind befolyásolhatják az információpolitika 
alakulását. Könnyű belátni, hogy milyen nehéz 
megállapodni pl. a szolgáltatások árában vagy 
más vitás kérdéssel kapcsolatban. Különösen az 
Oktatási és Kutatási Minisztériummal való fele
lősségmegosztás tisztázatlan.

További tényező az Ipari Minisztérium, mely 
1988-tól működteti az azelőtt széttagolt Orszá
gos Ipari és Kereskedelmi Ügynökséget. Ez a 
Technológiai Szolgáltatási Hálózat útján segíti 
ügyfeleit tervezési-szervezési, gazdasági és tech
nológiai problámák megoldásában. A Hálózatnak 
minden megyében van szolgáltatóhelye. Nem 
profitorientált, de természetesen díjazásért szol
gáltat. Logikus lépés lenne együtműködnie a té
mában releváns szolgáltatásokat nyújtó szak- 
könyvtárakkal, de mindezideig semmi sem tör
tént ezügyben.

A termelő szférát további három testület kép
viseli: a Mezőgazdasági Tanács, a Kisiparosok 
Dán Szövetsége és a legjelentősebb: a Dán Ipa
ri Szövetség. Ez információt nyújt gazdasági, ke
reskedelmi, jogi, export-import, energia-, környe
zetvédelmi, kutatási és képzési kérdésekben, tá
jékoztat a beruházási lehetőségekről, a 
statisztikai- és áradatokról. Az ipar 80%-a tömö
rül a Szövetségbe, mintegy 2400 vállalat. Számí
tógépes adatbázisokat hoz létre, témafigyelést 
vállal, trendtanulmányokat állít össze, piackuta
tást végez tagjainak megrendelése alapján — 
„előre csomagolt” információt ad.

Meg kell még említeni a SIM-re ható ténye
zők között a Közlekedési és Távközlési Miniszté
riumot, mely az adatátviteli hálózatokért felelős, 
és a Külügyminisztériumot, mely a nemzetközi 
döntéselőkészítő megbeszéléseken képviseli 
Dániát, összegyűjti a szakértői véleményeket és 
ügyel, hogy a döntés összhangban legyen Dánia 
külpolitikájával. Jelentős szerep jut még a Dán 
Szabványosítási Szövetségnek, mely tagja a 
nemzetközi szabványosítási szervezeteknek és
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gondoskodik arról, hogy a dán szabványok meg
feleljenek a nemzetközi előírásoknak.

Ezek és még számos további nem említett 
szervezet a „vevő" számára nehezen átlátható 
rendszert alkotnak, a hatáskörök tisztázatlanok, 
a célok nem eléggé világosak, ráadásul a kor- 
manyváltozások után a testületek gyakran másik 
felügyeleti szerv alá kerülnek, átszerveződnek. 
Dániában még nem ivódott be kellő mértékben a 
köztudatba, ami az Európai Közösség informáci
ópiacán alapelv: az információ termelőerő és 
minden tekintetben a piac szabályai szerint keze
lendő -  tehát a szaktájékoztatás politikáját el 
kell választani a művelődési szférától. Ezt felis
merve a DANDOK az iparra, a kereskedelemre és

a kutatásra koncentrál függetlenül annak intéz
ményi hátterétől: mint információellátó és mint 
koordinátor akar résztvenni a nemzeti informáci
ópiac szabályozásában. Megállapítja, hogy amíg 
az információpolitikai vákuumot a kormány meg 
nem szünteti, addig Dánia nem tud kellő elő
nyökhöz jutni Európai Közösségi tagságából, 
amely együttműködés egyelőre túlságosan 
megterhelő a dán információs szektor számára, 
ti. a projekteket 75%-ban saját tőkéből kellene 
finanszíroznia. Testre szabottabb és előrehala
dottabb stádiumban levő Dánia együttműkö
dése a skandináv országokkal.

Kaposváriné Dányi Éva

BLAIR, Dávid C.
Language and representation in information retrieval /  
D. C. Blair. - Amsterdam [etc.j : Elsevier, 1990. - XIV, 
335 p.

Az inform ációkeresés nyelvtudom á
nyi vonatkozásai

Dávid C. Blair, a University of Michigan (Ann 
Arbor) professzorának ez a műve nem pusztán 
összefoglalása eddigi szisztematikus kutatásai
nak, hanem igen sok információt, ismeretenya- 
got is nyújt, és éppen ezért rendkívül nehéz hely
zetbe hozza azt, aki mások számára röviden sze
retné összefoglalni a benne foglaltakat.

Ennek a nagyszabású vállalkozásnak intellek
tuális hátterét szembetűnően jelzi, hogy könyvé
nek mind a hét fejezetét Wittgenstein idézettel 
kezdi. Ha a művet végigolvassuk, akkor kiderül, 
hogy a gondosan válogatott idézetek Blair köz
ponti témájához szervesen illeszkednek. A szer
zőt az igen nagy méretű, teljes szöveges doku
mentumbázisok szabadszöveges keresése fog
lalkoztatja, azaz a dokumentumok (eredeti) 
természetes nyelvű szövegéből hogyan lehet a 
számítógép segítségével olyan dokumentum rep
rezentációkat előállítani, amelyek az adott doku
mentumokba jellemzők. Blair tehát az automati
zált szövegelemzésben alkalmazható szemanti
kai és szintaktikai eljárásokat vizsgálja, és azt 
kutatja, hogy a nyelvi módszerek miként használ
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hatók fel az információkeresés javítására. Mind
ehhez a kiindulási pontot Ludwig Wittgenstein 
(1889-1951) eszméje adja, nevezetesen az, hogy 
minden nyelvi kijelentés egy-egy tényjelekkel tör
ténő kifejezés, amelyben a szavak rendje az ob
jektumok ténybelileg fennálló rendjét ábrázolja.

Blair az információkeresés problémáit átfogó
an vizsgálja, azért is, hogy munkahipotézisét iga
zolja, miszerint az információkeresés új útját a 
dokumentumok elérése mellett, az azokban fog
lalt tényékhez (adatokhoz) való hozzáférés jelen
ti. Ezért is vizsgálja az első fejezetben az infor
mációkeresést általában, és felhívja a figyelmet 
az adatkeresés (data retrieval) és a dokumen
tumkeresés (document retrieval) közötti különb
ségekre. Háttérismertetésként az információkere
ső rendszerek tizenkét formális modelljét vázolja 
fel, hogy az olvasót elvezesse a második fejezet
ből a harmadikba, ahol az információkereső 
rendszerek értékelési szempontjait tárgyalja, a 
teljesség (recall) és a pontosság (precision) mér
tékpárra alapozva.

Művének legterjedelmesebb része a negye
dik fejezet, amely az információkeresés nyelvtu
dományi vonatkozásait vizsgálja. Nem véletlenül, 
hiszen munkájának központi témáját ezen a he
lyen fejti ki. (A fejezet címe is erre utal: Language 
and representation: the Central problem of infor- 
mation retrieval.) Részletesen és igen kritikusan 
ismerteti Saussure, Pierce, Eco, Chomsky, La
kott, Katz és Fodor elméleteit. Mindezek alapján 
az alábbi következtetésre jut: az információkere
sés szempontjából nem az a lényeges, hogy egy 
adott kifejezés mit jelent vagy mit jelöl, hanem 
az, hogy mire és miként használják. Az invertált 
fájlokon alapuló információkereső rendszerek
ben az indexfájl tartalmazza a dokumentumok 
visszanyeréséhez szükséges kifejezéseket. Ezzel 
szemben a szabadszöveges információkereső 
rendszerek megengedik, hogy a kereső a számí
tógépes adathordozón tárolt dokumentumok, il
letve szurrogátumok természetes nyelvű szöve
gében előforduló kifejezéseket (szövegszavakat) 
felhasználja kérdésének megfogalmazásához. Az 
ilyen keresések során lényeges, hogy az informá
ciókereső rendszer engedje meg az egymásmel- 
lettiségi műveleteket (kettő vagy több szó meg
határozott sorrend szerinti megtalálását) és a ki
fejezés-gyakorisági jellemzők alkalmazását.

Az ötödik fejezet a relevancia-visszacsatolás 
problémáival foglalkozik, amely az információke
reső rendszerek értékelésének kérdésköréhez is

kapcsolódik, amelyet már a harmadik fejezetben 
is érintett. Ezen a helyen a relevancia megítélé
sét a használó felől közelíti meg, és új mérési 
módszerekre tesz javaslatot.

Az ötödik és hatodik fejezetekben az új kuta
tási irányok felvázolására vállakozik. A záró hete
dik fejezet az eredmények összefoglalását adja.

Befejezésül egy szubjektív megjegyzés: az 
információkeresés új útjait, jövőjét megjósolni 
merész vállalkozás; abban azonban egyetérthe
tünk Blair professzorral, hogy az információkere
sésben a nyelvészeti módszerek alkalmazására 
irányuló erőfeszítések nem hiábavalók.

Rónai Tamás

Irány a nem zetközi tapasztalat!

Mi, akik államközi szerződések sokadik 
pontjában rejtőző egy-két hetes tanulmányu- 
tacskákon, néhány nagykönyvtár közvetlen „sze
mélycsere” kapcsolatain, szerencsés kiváltsá
gosok néhány hosszabb ösztöndíjas útján 
kukucskálva és a szakirodalmat böngészve pró- 
báltuk-próbáljuk megismerni a külföld könyvtárü
gyét, más országok más könyvtárainak életét, 
munkáját, tapasztalatait; talán el sem tudjuk iga
zán képzelni, hogy ismeretet, tapasztalatot sze
rezni másképp is lehet.

Mondjuk úgy, ahogy az immár bevett szo
kásnak számít nem egy nyugati országban, és 
„túl az Óperenciás tengeren”: hosszabb időre -  
legalább egy évre, hiszen csak a körülmények 
megismerése és az azokhoz való alkalmazkodás 
is több hónapot vesz igénybe -  csereként beáll
ni egy másik ország hasonló könyvtárának ha
sonló munkakörébe. Valóban csereként, úgy, 
hogy külföldi kollégánk, akit hasonló kíváncsiság 
ösztönöz, velünk egyidejűleg -  vagy egymást 
vendégül látva — a mi munkánkat látja el. Ehhez 
a valóban „személycserés” tapasztalatszerzés
hez, -  illetve ennek előkészítéséhez -  nyújt szá
mos megszívlelendő gyakorlati tanácsot, komp
lett „szamárvezetőt ” ez az igényes füzet. Lenyű
göző olvasmány, hiszen ki gondolná, mi 
mindenre kell figyelemmel lennie annak, aki egy
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WILLIAMSON, Linda Eileen
Going international: librarians’ preparation guide fór a 
work experience/job exchange abroad /  prep.... by 
Linda Eileen Williamson. - [Chicago] : ALA, cop. 1988. 
- VI, 74 p.

évre (vagy még több időre) elhagyja otthonát és 
országát: kire bízhatja papagáját és bankbetétjét; 
fenntartsa-e egyesületi, klubbéli tagságát; milyen 
postát küldessen maga után és így tovább. Hát 
még mennyi mindenről kell gondoskodnia, mi 
mindent kell meghagynia és kikötnie, ha — köl
csönösségi alapon -  úgy döntenek a cserélő 
kollégák, hogy valóban cserélnek: egyidőben 
látják el egymás munkakörét. Ez esetben már a 
lakáskérdés legegyszerűbb megoldása is 
csere: én használom a te lakásodat, te az enyé
met. Igen ám, de ha a család is jön? Külön szer
ződésben célszerű pl. rögzíteni az autó haszná
lati jogát, és ha váltótársunk családjában tiné- 
dzser-korúak is vannak, jobb kikötni, hogy 
kocsinkat csak a felnőtt cserepartnerünk vezet
heti.

E ponton talán meg is állhatnánk a valóban 
minden részletre kiterjedő figyelmű, a csere 
nagy kalandjára vállalkozó könyvtárost néha ta
lán kissé gyengeelméjűnek (vagy legalábbis 
szórakozottnak) tekintő füzet tartalmának sze
mezgetésében. Hiszen hogy is volt ez? Józan 
eszem, meg a füzet tanácsai segítségével min
denről gondoskodtam, mindenről írásos megál

lapodást kötöttem, és elindultam. Útközben még 
integettem is a szemben jövő repülőgépnek, hi
szen azzal érkezik cserepartnerem, aki most 
majd egy évig házamat, autómat használja, ellát
ja munkámat és felveszi a fizetésemet... És ettől 
a perctől fogva mindketten igen gazdag tapasz
talatokra teszünk szert.

Mit is tapasztal tehát az Óperenciás tengeren 
túlról -  de lehet, hogy csak a környékéről -  ér
kező kollégám? Mindenek előtt azt fogja gon
dolni, hogy rútul becsaptam. Hiszen az én kertes 
családi házam az ő szemében egy igencsak 
szűkös nyári lak, de akkor legalább a szabadban 
lenne, ne zsebkendőnyi bekerített területen, kar
nyújtásnyira a szomszéd házaktól. Keresni fogja 
Trabantomban a többi hengert, garázsomban 
pedig az autót, amivel közlekedni lehet, hisz ez 
nyilvánvalóan vagy a gyereké (milyen bohókásak 
ezek az egyetemisták!), vagy az asszony kis be
vásárló járgánya. Ám az igazi meglepetések 
majd ezután következnek, amikor kiderül, hogy 
fizetésemből: 1. nem tudja eltartani a családját;
2. nem tud naponta — még Trabanttal sem — be
járni a munkahelyére(helyemre); 3. nem tud lega
lább szombatonként étteremben vacsorázni a 
családdal; és 4. nem tud havonta egyszer-két- 
szer operába, hangversenyre menni... (Folytas
sam?)

Egyszóval: e módfelett praktikus kis füzet 
egyelőre maradjon meg nálunk szórakoztató ol
vasmánynak. Vajon hány év múlva vehetjük majd 
hasznát?

Mohor Jenő

A könyv nevében  
A könyvtáros pálya elemzése

A francia Kulturális Minisztérium és a Pompi- 
dou Kulturális Központ közös feladatának tartja 
művelődés- és olvasásszociológiai munkák, ku
tatási eredmények közreadását, a könyvtáros tár
sadalom és az érdeklődők részére.

Olvasásszociológiai munkák egész sora je
lent már meg, például J.F. Barbiet-Bouvet, 
Poulain, A. Dujol, J.C. Passeron, M. Grumbach
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és mások tanulmányai, közöttük elméleti jellegű 
kötetek és gyakorlati irányultságúak egyaránt. 
Olyan kutatások eredményeit is közzétették, me
lyek kifejezetten a Pompidou Kulturális Központ
ban működő könyvtár (BPI) tevékénységét, a 
használók körét vizsgálták. Francia szociológu
sok könyv- és olvasásszociológiával foglakozó 
kutatásainak repertóriumát is megjelentették, a 
folyamatban levő kutatások ismertetésével, hogy 
megkönnyítsék az érdeklődők tájékozódását.

1988-ban látott napvilágot Bernadetté Seibel 
munkája, mely a könyvtáros pálya sokszempon
tú elemzését tartalmazza.* Mi indokolhatta a 
szakma vizsgálatát?

A hatvanas évek óta Franciaországban meg
nőtt a könyvtárosok száma az egyetemi létesít
mények növekedésével összefüggésben, az egy
re jelentősebbé váló szabadidős tevékenysé
gekkel, valamint a decentralizáció folytán a helyi 
közösségek érdekérvényesítésével párhuzamo
san. A szerző tanulmányában párhuzamot von a 
könyvtárfejlesztési politika és a könyvtáros szak
ma alakulása között, elemzi a pályára kerülés 
módjait, indítékait és lehetőségeit, pontos képet 
adva a könyvtárak funkcióinak, s a könyvtáros 
szerepfelfogásának válrozásáról is.

Bourdieu kutatási eredményeire támaszkod
va, megkülönbözteti a kuturális javak termelésé
nek két módját: az egyiket az oktatás erős befo
lyása, a másikat a piaci törvények megharározó 
szerepe jellemzi. A szimbolikus javak termelésé
nek és természetesen közvetítésének módjai is 
eltérő értékek követését sugalmazzák a külön
böző szakmai csoportoknak.

A könyvtáros társadalom struktúrálódása két 
pólus mentén történik. A szakmai gyakorlatot le
gitimálhatja a tudósok, művészek, irodalmi mű
vek alkotóinak közelsége, melyhez a tudomá
nyos képzettség presztízse kapcsolódik. A szak
mai alkalmasság ismérve ez esetben az 
enciklopédikus összefüggések felismerésének 
képessége s az információk inflálódásának meg
ítélése. Ezek az iskolai értékek elsajátítására, bel
sővé tételére törekvő stratégián alapulnak.

A szakmai identitás másik pólusán inkább az 
új technológiák bevezetése és a differenciált kö
zönségigény, a használók szükségleteinek isme
rete és az ehhez való alkalmazkodás kap hang-

*  Magyarországon is volt hasonló jellegű kutatás (Vidra 
Szabó Ferenc: A könyvtáros pálya egy szociológiai 
vizsgálat tükrében. OSZK KMK. Bp. 1988. 136 p.), bár 
a francia vizsgálatnak más indokai voltak.

Au nőm du livre: Analyse sociale d'une profession: les 
bibliothécaíres pár Bernadetté Seibel; [ed.] Ministere 
de la culture et de la communication, Centre Georges 
Pompidon Bibliotheque publique d’information. - 
Pans: La Documentation Frangaise, 1988.- 229 p.

súlyt. Ennek tétje egy bizonyos fajta monopólium 
megszüntetése, s olyan szakmai nyilvánosság ki
alakítása, melyben a szakmai szerep és ennek 
követel ményei új rafogal mazód hatnak.

Bernadetté Seibel megítélése szerint a hatva
nas évek vége (1968) vízválasztó szerepet ját
szott, s a szakmai identitáshoz kapcsolódó érté
kek módosulását ereményezte. 1983 a vizsgálat 
időpontja. Az ekkor 50 év felettiek felsőfokú vég
zettségüket 1955 előtt szerezték meg, a 35-49 
évesek a legnagyobb átalakulás éveiben, a 35 év 
alattiak pedig 1970 után végezték felsőfokú ta
nulmányaikat. A könyvtárosi pályán mozgók 
41%-a 35-44 év közé esik, s a foglakoztatottak 
86%-a nő.

Az állami közszolgálatban magasabb a férfi
arány, s a legnagyobb presztízzsel rendelkező 
hálózatban 78% a nők aránya, míg a helyi közös
ségek alkalmazottjai között nagyobb az arányuk.

A pályakezdők 1963 és 75 között az állami 
szektorba kerültek, 1975 után pedig a helyi kö
zösségek alkalmazottaivá vált jelentős részük.

Társadalmi származás tekintetében Francia- 
országban a könyvtárosok 26%-a népi származá
sú (ez gazdálkodó, munkás, ill. beosztott apát je
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lent), 32%-a középosztálybeli (kézműves, keres
kedő, tanító, ill. technikus, művezető, ill. közép
káder apa családjából való), 36% pedig a felső 
osztályból rekrutálódott (szabadfoglalkozásúak, 
orvos, ügyvéd, vagy tanár, mérnök, vagy a köz- 
szolgálatban működő felső káder gyermeke).

Míg az oktatásban és a kutatásban az elhe
lyezkedési lehetőségek csökkentek, a könyvtá
rak és a kulturális animáció területén viszonyla
gos konjunktúra volt. A könyvtárosi tevékenység 
szabadságot is jelent az iskolai élettel szemben, 
ugyanakkor az iskolai tevékenységekkel mégis 
szoros kapcsolat fűzi össze a könyvtárost, s élet
mód tekintetében rokonítható a két mikrovilág.

Az állami szférában alkalmazott könyvtáro
sok egynegyede párizsi és több, mint fele 
100 000 feletti népességszámú városból való, a 
kisebb településekről származók kevesen van
nak. A helyi közösségek által működtetett 
könyvtárakban ez az arány másképp fest.

A szakma heterogenitását és átalakulását a 
francia népesség iskolai, képzettségi szintjeinek 
változása vonta maga után, hiszen a könyvtár- 
használók növekvő változatossága a szolgáltatá
sok szélesítését eredményezte. Kiváltképp az 
egyetemi könyvtárak és közkönyvtárak könyvtá
rosait érintették az átalakulások, megkérdőjelez
ve a szakma hagyományos felfogását.

Az új identitás jellegzetességeit a használók 
újfajta igényei befolyásolják új típusú relatív auto
nómiát kialakítva az információközvetítés folya
matában, az új információhordozók figyelembe
vételével.

A szakma megváltozása tehát kettős jellegű, 
egyrészt a helyi közösségekhez való szorosabb 
kapcsolódást, másrészt az új technológiák hatá
sára a szakma megfiatalodását, s az utánpótlás 
társadalmi összetételének megváltozását ered
ményezte. Csökkent a felső társadalmi osztályok 
kibocsátó szerepe, a középosztály viszonylag 
stabil bázisa lett a könyvtáros utánpótlásnak, míg 
a népi osztályokból jövők aránya valamelyest 
megnövekedett. A pályára kerülés esélyegyenlő
ségei kiegyensúlyozottabbak, noha a pálya női 
jellege alapvetően nem változott, a társadalmi 
származási összetétel módosulása a nemek ará
nyának enyhe hullámzását eredményezte.

A kritikai attitűd együtt jár a fiatal generáció 
szakmába érkezésével, a közép és felső osztály
ba emelkedéssel, szemben a régebbi helyzettel, 
amit a stabilitás, vagy a leszálló mobilitás jellem
zett. A szakmai „ideáltípus” más lett, mint az ed

digiekben volt. A gyakorlat jellegét eddig egy 
„használati utasítás” adta, egyfajta alkalmazko
dás az intézményi rítus társadalmilag elismert ter
mészetéhez, mely szerint a könyvtár gyűjt, őriz, 
feltár, rendelkezésre bocsát.

Az információhordozók gazdagodásával, a 
dokumentumok nagymérvű forgalmából fakadó 
társadalmi előnyök felismerésével, az új szakmai 
identitás új etikát alakít ki, mely az együttműkö
dést és a cserét részesíti előnyben -  állapítja 
meg kutatásai alapján Bernadetté Seibel.

Ha a vizsgák jelentik a pályára kerülés szű
rőrendszerét, akkor az iskolai eredményeket má
sodlagos szempontként beszámítják. A felhalmo
zott kulturális tőke szerkezete részben az oktatá
si rendszer, részben az iskolán kívüli felhalmozás 
függvénye.

A fiatal generációban fellelhető a tudós kom
petenciája, a kutatáshoz fűződő érdek és ér- 
dekkődés és a specialista elmélyülésre hajlamos 
intellektuális kíváncsisága. Az önképzéssel hoz
záférhető tudást ezek a fiatalok ismerik és elis
merik mások szükségleteként is.

A képzőintézmények több együttélő törek
vést tudatosítanak a könyvtáros alapvető kész
ségeként: az aspirációk logikáját, az érdek nélkü
liség és önzetlenség értékeit, valamint az ítélke
zés, véleményalkotás autonómiáját.

1960 előtt a nagyobb képzőintézmények a 
hagyományos hierarchia interiorizációját tartot
ták fontosnak, az egyéni munka és a független
ség értékeit hangsúlyozva. 1960 óta olyan intel
lektuális erények váltak fontossá, mint a kíváncsi
ság és a kritikai szellem, az önképzés új formái, a 
kapcsolatok és a kollégákkal való együttműkö
dés képessége, melyek segíthetik az új technoló
giákra alapuló információterjedést.

Míg a régi gyakorlat a könyvtáros szerep lé
nyegének az intellektuális javak elosztását tartot
ta, a jelenlegi a közvetítő, közbenjáró szerep 
erősítését hangsúlyozza. Ez utóbbi szerint a 
könyvtáros szimbolikus javakat, üzeneteket, szol
gáltatásokat ajánl, figyelembevéve a különféle íz
lésű, stílusú és érdekrendszerű közönséget.

A könyvtáros szakmai kompetenciához ma 
már hozzátartozik az informatika, a számítógé
pek és az adatbankok kezelésének ismerete. A 
régebbi „enciklopédikus” gyakorlat bizonyos mo
nopolhelyzetet jelentett, a „mindent olvasottság” 
látszatával az „ízlés-csinálás” oktatói attitűdje pá
rosult. Seibel véleménye szerint az új könytfáro- 
sok autonómiájukat azzal a jóakaratú gyakorlatai
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szemben építik fel, melyben a szolgáltatás a 
* morál izálás csatatere” volt, ahol a „messianiszti- 
kus küldetéstudat” dominált. Az új információs 
technológiákra és az együttműködés etikájára 
alapozott új típusú gyakorlat az alkotás képessé
gének és hatalmának eddigi birtoklóit a jövőben 
az előbbiek használóivá teszi. A könyvtáros a 
pedagógia új áramlatában a lágy módszerek hí

A tájékoztatás helyzetéről és a fe jlő 
dés útjairól

Zavarba ejtően gazdag konferencia kötetet 
szerkesztett Sinikka Kosklala a Helsinkiben ren
dezett 44. FID kongresszusra benyújtott előadá
sok anyagából. A konferenciára 40 országból 
több mint 600 résztvevő érkezett; a benyújtott 
előadások teljes szövege 960 oldalnyi, s a szer
kesztő állítása szerint kiváló minőségű szöveg 
volt. Ebből kellett szerkesztőtársával, Ritva Lau- 
noval kiválasztania a kötet tanulmányait. A válo
gatás is vaskos -  csaknem 500 oldalas -  köte
tet eredményezett. A szelektálás kritériuma sze
rint a könyvtári és információs munka mostani és 
jövőbeli szerepére vonatkozó új elméletek, kor
szerű technikák és módszerek bemutatását adó 
tanulmányok kerültek be a kötetbe. A konferenci
án 6 szekcióban, hat különböző téma köré cso
portosítva folytak az előadások, s a kötet szerke
zete is ehhez igazodott. A vezető témák az aláb
biak voltak:

► Az ember mint információfeldolgozó
► Az információs szolgáltatások értékelése
► Az elektronikus „tudás”
► Információ az iparban -  információs ipar
► Nemzeti és nemzetközi tájékoztatási poli

tika
Nehéz úgy kiemelni a témákat, hogy ne le

gyünk igazságtalanok a többivel szemben, az ál
talános jellegű összefoglalókról nem is szólva. A 
kiemelés szándéka nélkül, hadd hívjam fel a fi
gyelmet a „telecottage”mozgalmat bemutató két 
tanulmányra (fllbrechtsen, Henning és Sperr 
Brisfjord, Inez írásai), mert ezek ismertetését e

veként a bizalomra alapoz az ismeretek és isme
retszerzési módszerek átadásának közvetítése 
során. Attitűdje aktív és realista, egy olyan relatív 
autonómia szerint, melyben a használók igényei 
jelentik az iránytűt.

Lőrincz Judit

Information, knowledge, evolution : Preceedings of 
the forty-fourth FID Congress held in Helsinki, Fin- 
land, 28 A ugus t-1 September, 1988 /  ed. by Sinikka 
Koskiala... and Ritva Launo... - Amsterdam [etc.] : 
North Holland, 1989. -X,465 p. - (FID publication ; 
675.) Raktári jelzete: 3-10638

szám 283. oldalán olvashatják. Vagy említhető 
egy másik tanulmány, amely az elszigetelt tele
pülések információellátásának javításával (pl. a 
CD-ROM technika széles körű alkalmazásával) 
foglalkozik (Kinney, Jane: The role of CD-ROM in 
information isolated areas). Több szerző adott 
prognózist az elkövetkező évek információs poli

Kvt. Figy. 1. (37.) 1991/2. 311



tikájáról, az információtechnológia alakulásáról 
(Huhtanen, Anni: Forecast on application of In
formation technology in 1996 and 2010, vagy 
Larson, Ray:The evaluation of information 
systems technologies: trends and prospects), 
melv előrejelzésekből (integrált számítógépes 
könyvtári és információs rendszerek hálózata or

szágszerte és a nemzetek között), talán nálunk is 
megvalósul egyszer majd valamennyi.

A kötet gazdagságának igazolására és kedv
csinálónak az olvasáshoz, szolgáljon bizonysá
gul a tartalomjegyzéke:
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Keynote:
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Walter Krumholz 
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Gerda Ruge, Christoph Schwarz
Natural language access to free-text databases

Carmen I. Cazares
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technical texts: a solution fór Spanish-speaking researchers 
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Yuzuru Fujiwara, W.G. Lee, Y. Ishikawa, T. Yamagishi, A. Nishioka, 
K. Hatada. N. Ohbo, S. Fujiwara
A dynamic thesaurus fór intelligent access to research databases 
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Keynote:
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Session 3
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Keynote:
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Modern indexing and retrieval techniques matching different types of 
information needs
Am yJ. Warner
Linguistic theories fór information retrieval 
Brig it te Enders-Niggemever
Content analysis — a special case of text comprehension 

Miranda Lee Pao
Retrieval differences between term and citation indexing

Margaret Kinnel
Japanization and its impacts on British management: the implication 
fór management information systems

Yrjo Seppala
Alternative information societies — a futurological approach

Henning Albrecht sen
The tele-cottages in the Nordic countries

Inez L. Sperr Brisfjord
Conceptual framework of the telecottage approach to community 
development
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Information systems fór creativity and innovation 

Anni Huhtanen
Forecast on applications of information technology in 1996 and 2010 

Anastassia Khouri St-Pierre
Impact of the implementation of library integrated systems on the 
administrative structure
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Keynote:
Linda C. Smith
“ Wholly new forms of encyclopedias” : electronic knowledge in the form 
of hypertext 
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Application of the optical disc technology in the Nordic countries 
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Claudio Brito
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Intelligent access to Nordic information — a new tool fór better 
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Auta Rojas Barreto
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Niels Henning-Jensen

Jack Meadows
How well can the information industry serve its customers 

Ana Maria Ramalho Correia. T.D. Wilson
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Eeva Palosuo
Being a daiabase hőst in a rare language area 

Werner Schwuchow
The development of the international markét fór online information 
Services

Rita Vaccaro, Carlo Trozzi, Antonio Sano
Economics of energy sources: data management and information system

Session 7

NATIONAL AND INTERNATIONAL INFORMATION POLICIES

In the Chair: Elin Törnudd, Mariam Ginman

Keynote:
N. C. Jansen van Rosendaal
The community information policies

Oscar Visiedo, Eduardo Orozco, Maria C. Moya, Alina Peraza,
Isabel Visiedo, Juan Carro
Creation of databases in Cuba: facts and perspectives

Ahmad Kabesh, Ahmad Bassit
Towards a national information policy fór Egypt

Ken M. C. Nweke
Managing information resources in Nigérián special libraries

Summary of the panel session (ed. Michael Hill)
National and international information policies

Session 8

CLOSING SESSION 

In the Chair: Peter Canisius

Summary of the panel discussion {ed. Sinikka Koskiala) 
Overcoming the barriers of information transfer — local and global 
information networks

Peter P. Canisius 
Summary statement

INDEXES 

Subject index 

Author index
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