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King„ Alexander:

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÁSI
KONFERENCIÁRÓL, WASHINGTON, 1958, NOVEMBER
'
.
.

A Konferencia több felszólalója megállapította, hogy mintegy 10 év
telt el a Royal Society Londonban tartott konferenciaja óta, s hogy tény
legesen mindkét konferencia részletesen elemezte a tudományos dokumentá
ció helyzetét az előtte eltelt 10 évben s mindkettőnek sikerült megfogal
maznia a legsürgősebb problémákat, A Royal Society konferenciája lényegé
ben vóva angol értekezlet volt, amelyre a tengeren túlról csak kevés szak-1
"í
embert hívtak meg. Ezzel szemben a washingtoni konferencia, bár teljes
egészében az amerikaiak szervezték, mégis mind tartalmát, mind pedig a
részvevők összetételét tekintve, kimondottan nemzetközi jellegű volt.
Mindkét konferencia igen értékesnek bizonyult azáltal, hogy összehozta
azon szakembereket, akik a tudományos dokumentációban leginkább érdekel
tek,

A Konferenciát egyrészt a National Research Council of the National
Acadamy of Sciences (Amerikai Tudományos Akadémia Kutatótanácsa), másrész'1
a National Science Foundation (Nemzeti Tudományos Alap) és az American Doromentation Institute (Amerikai Ödkumentáaió® Intézet) együttesen rendez
te, Az említett intézmények együttműködése olyan szerencsésnek mondható,
hogy mind a tudósoknak, mind a dokúméntalistáknak nagyon nagy hasznára vál
hatnék, ha tartósnak bizonyulna,, A mintegy 900 főnyi részvevő (legalább
ugyanannyi jelentkezőt kellett vlessautaaltani) hivatásos tájékoztatási
szakemberekből, dokumentalistákbél, hivatalok és kutatóintézetek tájékoz
tatási felelőseiből, könyvtárosokból, számológép-szakértőkből, gépszer
kesztőkből, gépgyárt ókból, továbbá bizonyos számú kutató-tudóéból állt,
akik a tudományos adatokat ténylegesen felhasználják, A Konferencia való
jában az egész tudományos tájékoztatási világ (nem is olyan kicsiny) mik
rokozmoszát

tükröztie.,

A figyelem főként arra irányult, miképpen le-

-
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hét ne a tudományos kutatók számára a kartársaik által szerte a világon
közzétett eredményeket rendelkezésre bocsájtani. Sajnálatosan kevés azé
esett az ipar területén dolgozó tudós és a technológus tájékoztatási
szükségletéről; pedig a tudományos adatoknak az S részükről történő jj»lhasználása képezi azt a gazdasági erőforrást, amely az egyre terjeszkedő
technikai világot fenntartja.
AKonferencia eredeti célja az volt, hogy tevékenységét a dokumentá
ciós anyag kiválogatása és kikeresése területének problémáira koncentrál
ja; a hót témakörből három ezen tárgykör feldolgozásának volt szentelve.
De a Konferencia lefolyásét az a mindent háttérbe szorító probléma uralta,
hogy miként lehetne a dokumentációs anyagok egyre" növekvő áradatát helye
sen felhasználni és hogy mennyiben tekinthetők megfelelőknek, illetve e~
légte leneknek az erre használatos jelenlegi módszerek és eszközök.
Első hallásra a dokumentáció helyzete világméretekben rendkívül ijesztőnek tűnt. ügy látszott, mintha lényeges rosszabbodással kellene szá
molni a Royal Society konferenciája óta. Ott ugyanis az a vélemény, alakult
ki, hogy bár nagymérvű tökéletesítésre és racionalizálásra van még ezen a
területen szükség, mégis a tudományos társaságok folyóiratainak, a referá
tumoknak és monográfiáknak jelenlegi rendszere többé-kevésbé megfelel a
szükségleteknek. Ezzel szemben Washingtónban azt hallottuk, hogy a doku1
mentádé gépezete túl van terhelve, a tudósok folyton mag-megismétlik ma
gukat és túl sokat publikálnak; a megjelent cikkek hasznos élettartama bi
zonyos tárgykörökben átlagosan mindössze csak három évre rúg, a kivonatokat
kevésbé használják fel, mint azelőtt; a tudósok arra mutatnak hajlandóságot
hogy teljesen felhagyjanak a szakirodalom tanulmányozásával és ezentúl tisz
tán kartársaikkal, való személyes érintkezésre hagyatkozzanak. Ez kétségen
kívül mind igaz, de természetesen nem jellemzi az egész helyzetet.
Tűi aok a kiadvány1
A Konferencia jói indult BROWN professzor eretnek jellegű megnyitó be
szédével; ebben kárhoztatta a tudományos öo óment úrnők konokul növekvő zűr
zavaros áradata következtében a tudósokra nehezedő nyomást. "Nincs kétség
afelől", mondotta - "hogy a tudományos irodalom nagy részének közzétételé
be sohasem lanno szükség, a megjelentetésre érdemes szakirodalomnak pedig

ÖO
%-átátdolgozva tökéletesíteni lehetne a terjedelem erőteljes csökkenté
se és világos fogalmazás utján”. Ez a megállapítás megegyezik az angol fel-

fogással, amely szériát az egyetemek gépezetének szüntelen forgása világ'
szerte csak úgy ontja magából a "tudományos" munkákat; ezek a munkák jórészükben ugyan nagyon is a földhöz tapadnak, viszont időnként jelentős
haladáshoz adják meg a kulcsot. BROWN kárhoztatta azt a gazdasági és társadalmi nyomást, amely kinevezéseknél, előléptetéseknél, tagfelvételnél,
mind inkább a közzétett munkák mennyiségét, és nem szellemi színvonalat
veszi alapul. Hangsúlyozta azt a követelményt, hogy csökkenteni kell a

tudományos kiadványok számát. "Tegyék közzé a tudóaok munkájuk eredményét
de csak egyetlen egyszer. Inkább egyszer jelenjen meg egy jól megirt be
számoló valamelyik folyóiratban, ahelyett, hogy több változatban közzétennék például mint stencilezett kutatási szemlét, vagy a Nature-hez (an
gol természettudományi hetilap) intézett levelet vagy egy tanulmányt,vagy
a Kisbugaei Irodalmi és Filozófiai Társaeágban tartott előadást, amelyet
egyúttal a Társaság "Közleményeiben" ia közölnek, vagy a Kénpataki K o n f e 
renciáról szóié sző szerinti beszámolót, esetleg még szemlecikk a l a k j á b a n
is" - lerövidítem az idézetet - "...hogy azután végül is az eredeti c«kk

átdolgozott alakjával a Professzor Weiasnichtwer 75. születésnapjának meg
ünneplésére kiadott Festschrift-ben újból találkozzunk,,"

Sir Lindor BROWN a továbbiakban aat fejtegette, hogy szükség van a
valóban jelentős ismeretek megérzésére, viszont a jelentéktelen, semmit
mondó dolgokat hagyjuk feledésbe menni, itt rejlik talán a tájékoztató mu*
ka jövőbeni fő problémájának a magja, amely - ahogy az ismeretek tömege
mindjobban növekszik - egyre nyomasztóbbá válik; válogatni!
és megint
csak válogatni! Egy másik részvevő ezt a gondolatot Így fejezte kis "A tá
jékoztatás jelenlegi rendezere nagyban meghiúsítja célkitűzéseinek eléré
sét azzal, hogy nem eléggé válogató jellegű." Be hát ki végezze el a válo
gatást? BROWN maga is megjegyezte: "Létezhet-e egyáltalában tudományos tá
jékoztató munka a válogatás elvének alapján állva? Meggyőződésem szerint
igen, Be csak a tajákoztataai anyag felhasználójának és előállítójának tel'
jes együttműködése utján." Kitűnő útmutatás a jövő számára: a kiadványok
számának csökkentése, a jelentős anyag kritikai kiválogatása és a dokumen
t á l t á k részéről inkább a minőségre, mint a teljességre való törekvés. V*
bán ez igy is van, de milyen nehézségekbe ütközik ennek teljesítései
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Az egyes kutató tudós
A Konferencia nagy eredménye abban állt, hogy összehozta 3 kutatókat

éa a dokumentalistákat. Egymástól elkülönítve mindegyik csoport téves fo
galmakat alkot magának, A dokumentállata - félve a dokumentáció hálójából
esetleg kicsúszó értékektől - nagyon gyakran elveszti az arányérzékét éa
elhanyagolja a minőségi szempontokat
0A szaktekintély
szont túlságosan hajlamos arra, hogy a saját szakterületén mindentudóságot
tételezzen fel magáról és hogy mindazt, amiről nincs tudomása, mint érték
telent mellőzze. Milyen gyakran hallhatjuk az ilyen tekintélyes tudóstól,
aki általában véve egyben kitűnő tudós és gyakran haladó tudós, hogy a tá
jékoztatási eszközök, ideértve a tartalmi ismertetéseket is, felesleges
dolgok, mivel a szaktárgyak körébe tartozó s érdeklődésre számot tartó
minden munkát úgyis megkap kollegáitól különlenyomatok alakjában. Az ilyen
tudós nem tudja azt elképzelni, hogy a fiatalabb korosztályokhoz tartozó
társai és az ipar területén működő tudósok, mivel nevük nem olyan széles
körben ismert, különlenyomatok alakjában kevés vagy egyáltalában semmi anyagot sem kapnak. A Konferencián elhangzott az a kétségbeesett tanács,
hogy a tudósok legjobban tennék, ha felhagynának az irodalom olvasásával
és a személyes érintkezésre hagyatkoznának, tulajdonképpen értelmetlenség
nek minősíti mind a tudomány egész szervezetét, mind pedig a fenntartásá
ra fordított pénzáldozatot. Pedig egyetlen ország sem lehet önellátó a tu
domány területén. Egyetlen intézmény sem engedheti meg magának azt a fény
űzést, hogy elhanyagolja az agyra növekvő tömegű és bizonyos mértékben fel
hígított tudományos anyag között rejtve maradó fontos jelentések kutatását.
Itt is, mint a legtöbb dologban általában, a kérdés lényege abban áll, hogy
megtaláljuk a végletek között az ésszerű középutat.
A tudósok szükségletei
A Konferencia néhány leghevesebb vitája a dokumentáció felhasználásá
ra vonatkozó kutatásról tartott beszámolók körül hangzott le. Egyesek vé
leménye szerint ugyanis szék a kutatások feleslegesek és a helyzetet nem
tükrözik vissza elég hűségesen| csak kevés vizsgálat vonatkozik kifejezet
ten a tudósok szükségleteire. Ennek ellenére a felszólalásokból az a kibánság csendült ki, hogy tanulmányozni kell a reális szükségleteket és az
®mber falfogó-mechanizmusának alaposabb ismeretére, illetve tanulmányozá
sára van szükség.

>

A Royal Society konferenciájának legdrámaibb mozzanata a BERNAL-féle
javaslat vitája voltj a javaslat értóiméban az eredőt! tudományos cikkeket
a folyóiratokban való közlés helyett különlenyomatok alakjában kellene
szétosztanio Ezt a javaslatot annak idején - ha mindjárt helytelen megokoláasal - de minden bizonnyal joggal vetették el0 Bér m Royal Society kon
ferenciája óta eltelt idő alatt az eredeti tanulmányok tekintetében a hely'
zet tovább súlyosbodott,, s éppen ezért a BERNAL-féle javaslat mellett fel
hozható érvek megsokasodtak , ez a kérdés Washingtonban mégsem vált egyszer
sem fontosabb témává. Szinte az volt az ember benyomása, hogy kerülték ezt
a kérdést. Pedig a mai helyzettel szemben olyan nagy ez idő szerint az elé'
gületlenség, hogy nagyon is időszerű egy olyasféle módosított javaslat, •melynek értelmében teljes felhatalmazást kell adni a tudományos társaságok'
nak arra: továbbra is«tartsák fenn, sőt, ha lehetséges, javítsák a közzéte'
endő szakirodalmi szemlék színvonalát, jelenlegi hatáskörük és befolyásuk
fenntartásával. Ugyanakkor a központi elosztást a lehető legkisebbre kell
csökkenteni, minél kevesebb bürokráciával: pusztán postai közvetítő szerep'
re kell a tevékenységet korlátozni.
Kivonatok
Az ezen téma körül kialakult vitákban, mint az általában történni
szokott, most is sok volt a félreértés, miután nem értett mindenki egyet
abban, hogy a kivonat pusztán az eredeti kiadványok felkutatására szolgá
ló eszköz, vagy pedig az eredeti kiadvány kézbevételét feleslegessé tevő
összefoglalás, vagy pedig a kettő közé eső valami. Ennek megfelelően meg
különböztettek tájékoztató (információs), utaló (indikátor) és távirati
stilusu kivonatokat. Bár a tudósok olvasási szokásaira vonatkozó vizsgá
latok alapján kissé elrettentő állítások hangzottak el a kivonatok jelen
tőségének csökkenéséről, mégsem hallottunk olyan véleményt, amely szerint
kivonatokat már nem lehet felhasználni. A Szovjetunió hatalmas méretű és
igen eredményesen működő központi dokumentációs intézetének (VINITX) szol
gáltatásai kivonatok készítésére épülnek. Dr. MIHAJLOV-nak, az Intézet igazgatójának véleménye szerint a jól szerkesztett referálólap a szellemi
termékek nemzetközi cseréjének egyik legfontosabb közvetítő eszközévé vál
hat. A szovjet intézet szolgáltatásainak akárcsak a lengyel intézetnek i»*
az az egyik jellegzetessége, hogy egyes tárgykörökre is elő lehet fizetnie
A természettudományok és az alkalmazott tudományok területéről 13 r e f s r á -

lőlap jelenik meg a Szovjetunióban;, bizonyos területeken, pl. a műszaki
tudományok területén, azükebb területekre is elő lehet fizetni. Lengyel-"
országban ilyen vonatkozásban még tovább mennek: a kivonatokat ugyanis
cédulákra nyomtatják s igy akár egészen szűk szakterületre korlátozódó
anyagra, egyes tudományágak részterületére, akár pedig a technológia egész területére elő lehet fizetni,, Éppen szórt nyilvánvaló, hogy minden
bírálat ellenére - az utaló (indlkativ) kivonat a legalkalmasabb az ér
deklődésre számottartő eredeti dokumentumok felkutatására a tudományos
kiadványok hatalmas rendszertelen tömegében.
Kétségtelen, hogy az UNESCO dokumentációs konferenciája óta történt
előrehaladás az International Council off Soientlfio IJnions (Tudományos
Szövetségek Nemzetközi Tanácsa) BOUTRY professzor vezetése alatt álló bi
zottsága részéről a referáló intézmények közötti együttműködés biztosítá
sa terén. Ennek ellenére még mindig igen sok a felesleges átfedés. Alkotó
szellőm! tevékenység terén a párhuzamos munka értékes lehet, amennyiben a
makacsul ellenálló problémák különféle irányból történő megoldására nyújt
lehetőséget; nehéz lenne azonban indokolni a költséges referáló vállalko
zások párhuzamos tevékenységét, kivéve azt az esetet, ha erre a befekte
tett töke befagyasztásának elkerülésé,' vagy - ami még kétesebb értékű a nemzeti presztízs szempontjából van szükség. A műszaki és tudományos do
kumentáoiós anyag terjesztése ma már hatalmas üzletág. Gazdasági jelentő
ségével tisztában vagyunk; gazdaságosságát biztosítani kell. Lehetetlen
tehát elképzelni, hogy az emberek - megértés hiányában - lemondjanak egy
olyan nemzetközi rendszer kialakításáról, amelyben a meglévő referáló in
tézmények együttműködhetnének.
Azok az érvek, amelyek amellett szólnak, hogy utaló (indikativ) ki
vonatokkal átfogják egyetlen vállalkozásban a világirodalmat, nem csök
kenti az erősen válogató jellegű tájékoztató (informatív) kivonatok szük
ségességét egyes szakterületeken, különösen az ipari technológiában és
a mezőgazdaságban, ahol az uj eredmények alkalmazásának kényszere megkí
vánja a legszélesebb körű alapkutatásokból származó ismeretanyagnak min
den egyes témával kapcsolatos, kiválogatását és tömörítését. Vigyáznunk
kell arra, nehogy összekeverjük ezt a két tájékoztatási eszközt.
A Royal Society és az UNESCO konferenciájához viszonyítva egy tekin
tetben haladást tapasztalhattunk a Konferencián. Hajlandóság mutatkozott
ugyanis itt a szerzői kivonatok elismerésére, vagy legalábbis gondosan
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Viták folytak a meglévő berendezést!púsok jellegzetesség©iről, a géppel
faldolgozandó tájékoztatási anyag megszervezéséről, osztályozásáról és kó
dolásár ól, uj rendszerek kialakításáról ée m gépi feldolgozás általános
elméletének kialakulásáról* Mindezek serkentő hatású, bér ugyanakkor még
kissé zavaró tartalmú témakörök voltak, az ©Hangzott előadások tartalma
Pedig olymértékben kísérleti jellegűnek és specializáltnak bizonyult„hogy
ismertetésük külön beszámolót igényelne*
DE GROLIEK professzor a meglévő berendezésekkel kapcsolatban össze
foglalóan ezt jegyezte meg; "be kell vallanunk, hogy ez idő szerint nem
tudjuk még, melyek tekinthetők adott viszonyok közepette a legjobb rend
szereknek.M Az kétségtelen, hogy a számológépek és egyéb adatfeldolgozó
berendezések hihetetlen nagysebességű kiválogatás megoldását sejtetik} a
Konferencián bemutatott berendezések közül azonban csak nagyon kevés ha
ladt túl a prototípus állapotán, ssak néhányat szerkesztettek tisztán do
kumentációs célokra, ezek is ez idő szerint még csak kísérleti üzemben mű
ködnek. üj berendezések viszont ugyanakkor szinte minden hónapban feltűn
nek. DE GROLIER professzor azt ajánlotta, hogy bármely uj berendezéstípus
alkalmazása előtt gondosan vizsgáljuk meg a helyzetet, világosabban fogal
mazzuk meg a követelményeket és sokkal szigorúbban mérjük le az uj rendszer
gazdaságosságát. Eltekintve attól, hogy ezen fontos problémák minden vonat
kozásról rendkívül értékes előadássorozat hangzott el, a Konferencia mégis
különösképpen azzal vált hasznossá, hogy a gépi berendezések szerkesztőit
Összehozta a berendezések felhasználóival.
A gépi berendezéssel feldolgozandó dokumentációs anyag előkészítésére
n folyamatkutatás (operátlónál researoh) módszerét ajánlották, függetlenül
bármelyik gépi berendezés eladási lehetőségétől. A Konferencia több résztevője úgy gondolta, hogy esetleg lehetséges kódjelek helyett a berendezé
seket természetes nyelv felhasználásával működtetni. Arra is rámutattak,
^©gy a gépi fordítás fejlődésének nagy hatása van a dokumentációs anyag ki
válogatására, mivel a gépi fordítás kutatója széleskörű ismereteket szol
gáltat a nyelv szerkezetére vonatkozóan. TUKEY professzor a dokumentációs
*byág kiválogatásának bonyolultságára hivta fel a figyelmet. Annak a véle
ményének adott kifejezést, hogy általános elmélet kialakítására sohasem

átülhet sor és hogy a legkő&elehbi néhány év során az információ elmélet
e k & kiválogatásra vonatkozó gyakorlati alkalmazása várható* Fontosnak

sebb) kísérleti programok végrehajtását*
RAN&ANATKAN professzoré volt az utolsó mzé9 mikor is est az ésszerű
javaslatot tettes olyan .'kísérletet kellene szervezni , amelynél ki van je
lölve az a terület, ahol - a méretek és a költségek tekintetbevételével kívánatosnak látszik a gépi válogatás, a ahol a hagyományos eljárásokat
mér régebben alkalmazzák* Ugyanakkor azonban óva intett attól: na hason
lítsuk össze a gépi berendezés utján nyert rossz eredményeket a hagyomá
nyos munkával elért jó eredményekkel*
.

A dokumentációs központok sa a dokumentáció szervezete
)
A Konferencia előrehaladtával egyre jobban tudatára ébreidtek annak,
hogy a dokumentáció fő problémái tulajdonképpen szervezeti és gazdasági
jellegű problémák* GLAFP ezt az utolsó napon nagyon világos formában igy
fogalmazta magi "Nagyon hatékony eszközökkel rendelkezünk már, igy automa
tikus számológépekkel, mikroreprodukciós eljárásokkal, matematikai a 1 járá
sokkal, statisztikai elemzéssel, lélektani elemzéssel és folyamatkutatási
eljárásokkali csak az a kérdés, milyen hatásfokkal tudjuk mindezeket fel
használni. Milyen a felsorolt eljárások tulajdonképpeni gazdaságossága?
Nagyon költségesek!"
Beoslések szerint ez idő szerint a világ mintegy 200 millió dollárt
költ évenként címjegyzékek és kivonatok készítésére, további 200 millió
dollárt pedig tájékoztatási anyag tárolására és kiválogatására. Vajon jól
használjuk fel ezt az összeget, vagy pádig lehetne jobban is hasznosítani?
Megengedhet#-*, hogy dokumentációs központok alakuljanak helyi elképzelé
sek, egyes akadémiák, tudományos társaságok, szakmai azarvezetsk, üzleti
egyesülések és kormányzati szervek óhajának megvalósulásaképpen, vagy ehe
lyett nem inkább országonként kellene-e gondoskodni, ésszerűen központosí
tani a dokumentációt m tudomány, az ipar és a mezőgazdaság szolgálatában?
Ezt a problémát különösen a Szovjetunió és Lengyelország képviselői állí
tották élesen a konferencia részvevői elé, amikor a központosított dokumentáoióe szervezetet ismertették. Dr. MIHAJLQV elmondotta, hogy az ősaz-szövetségi Tudományos éa Műszaki Tájékoztató Intézet (VINITI) felállítására
1922-ben Moszkvában azért került áor, mert csak szigorúan központosított
rendszer képes a világ tudományos dokumentációs anyagának ésszerű átfogásé
ra azáltal, hogy a számtalan forrásban szétszórt tényeket összegyűjti,rend
szerezi és általános használatra rendalkczésra bocaájtja. Az is kiérződött
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mos maják®, áss intézet alapvető feladata, hogy a tudósokat kimerítsen tájé
koztassa "a tudomány által elért minden eredményről"j ennek érdekében nagy
mértékű teljességre törekszik a kivonatolásban. Ugyanakkor azonban gondosko
dik az Intézet gyors tájékoztató közlemények,, monográfiák és fordítások ki
adásáról is,
Áz amerikai és más nyugati részvevők közUl sokan úgy érezték; a szov
jet rendszer lényegénél fogva túlságosan bürokratikus ahhoz, hogy másutt is
alkalmazzák. Viszont érdeklődésre tarthat talán számot, ha megjegyezzük, hogy
Ugyanezt a problémát az Egyésült Államok vonatkozásában vizsgálva ( - a vizs
gálatot a Stanford Research Institute végezte - ) arra az eredményre jutot
tak, hogy az országos központosítást előnyben kell részesíteni. Ugyanígy az
la érdeklődésre tarthat számot, hogy a Western Reserv® 7Jniversit3? könyvtáros
főiskolája arra kérte az Amerikai Tudományos Akadémiát, hogy foglalkozzék egy
országos tudományos tájékoztatási hivatal felállításának gondolatával,
Dr» MAJEWSlCI-riak a lengyel dokumentációs rendszert ismertető előadása
uagy érdeklődést keltett; ez a rendszer ugyanis a lehetséges középutat ma:
tatja, A világirodalom átvizsgálásával járó szellemi munkát Lengyelország
mintegy 80 különálló kutatóintézetéhez tartozó dokumentációs munkahelyen vég
zik. Ebben a munkában gyakorló tudósok, mérnökök vesznek részt, akik megfe
lelően szakosított munkaterületen dolgoznak. Megvan a kapcsolatuk mind a
Varsóban székelő ügyviteli és szellemi irányitő központhoz,, mind pedig ®z
országban működő számtalan ipari vállalathoz, A varsói központ osztja szét
A munkát az egyes intézetek között, ellenőrzi a színvonalat, gondoskodik a
dokumentációs anyag kinyomtatásáról és szétosztásáról, A különös a dologban
az, hogy a lengyel dokumentációs rendszert a British Committee on Industry
Productivity (Angol Ipari Termelékenységi Bizottság) Műszaki Tájékoztatási
Munkacsoportjának a háború után közzétett jelentése alapján szervezték meg.
Tudományos és műszaki tájékoztatás céljaira szolgáló világszerv®z®t
gondolat® is felmerült a konferencián,de kevés visszhangra talált. Ez he
lye« is. Bár ilyen szervezet felállítása végül is elkerülhetetlenné váXikB
erre irányuló gondolatnak a meglévő intézményekből kell szervesen kiala
kulnia, Említésre érdemes azonban, hogy egy ilyen szervezet költségeit kb,
évi l6ö millió dollárra becsülték; ez az összeg lényegesen kevesebb annál„
amelyet a becslések szerint ilyen irányú tevékenységre jelenleg a világon
elköltenek,
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másoölatoa, de mégis rendkívül fontos kérdóae0 A .dokumentáció ugyanis na
gyobb mértékben vár nemáatközi megvitatásra és megállapodásra mint a leg
több egyéb szakterületi ez az ismeretek egyetemességének és a szellemi köz
lésmód nemzetközi jellegének a következménye, A Konferencia utolsó ülésén
fel is vetették uzt a kérdést ás a í’ID-et említették, mint olyan testüle
tet,melynek természetszerűen át kell vennie ezt a feladatot, vagy legalább
is ennek a feladatnak sok vonatkozását. Az egyik részvevő véleménye szerint
azonban a FID túlságosan erőtlen az ilyen feladat ellátására, Éppen azért
azt javasolta, hogy a nemzeti tudományos akadémiák üljenek össze ilyen irá
nyú vita folytatására, tárgyalásra és - amennyiben lehetséges - a tudományos
tájékoztatás tárgyában való megegyezésre. Ez tehát mindenesetre nyitott kér
dés marad, annyit azonban meg kell állapítani, hogy a felszólítás és a fi
gyelmeztetés elhangzott a FID irányába. Jelenleg a FID nem rendelkezik ele
gendő alappal és - ezt is el kell ismerni - elegendő tekintéllyel ezen ha
talmas feladat ellátására^ fel lehet és fel kell azonban készülnie ennek
vállalására. Még a jelen körülmények között is megvan a lehetősége annak,
hogy -sokat tegyünk ezen a téren, különösen ha teljes mértékben felhasznál
juk a FID nemzeti tagjainak ilyen irányú jóindulatát és képességét. Azonna
li szükség mutatkozik szakmai vitákra és vizsgálódásokra$ erre rögtön sor
is kerülhet. Éppen azért a FID-nek ebből a célból mind az International
Council of Scientific Union (Tudományos Szövetségek Nemzetközi Tanácsa),
Wind pedig az UNESCO együttműködését és támogatását kell kikérnie, A Konfe
rencia megadta a lehetőséget arra, hogy a problémát felmérjük, az érdeklő
dés rendkívül magasfoku - éppen azért itt az ideje a feladat megoldásának,
s kemény munka megkezdésének,
Eredeti óim;

Somé reflections on the International Conference on Scien
tific Information, Washington, November 1958,
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