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F i a t a c h ;

LEGKÖZELEBBI TENNIVALÓK A, WASHINGTONI 
NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÁSI KONFERENCIA 'JTáN ‘

Kétségtelen, hogy az a 2*72 kg súlyú anyag, amelyet a washingtoni 
Nemzetközi Tudományos Tájékoztatási Konferencián a lőtér jeaztettek, je
lenlegi tájékoztatási és dokumentációs tevékenységünk egész spektrumát 
felölelte. Világosan megmutatta a Royal Society 10 évvel ezelőtt tar
tott konferenciája óta bekövetkezett nagy fejlődést* 1948-ban még s do
kumentációnak, mint uj tudománynak a létjogosultságát kellett bizonyí
tani, ma Viszont már egy sok dimenzióju és differenciálódott fiatal tu
dományággal állunk szemben. A tájékoztató szolgálat és a dokumentáció 
valóban uj tudományággá fejlődött. A tudomány rangjára való emelkedés
sel azonban olyan kötelezettség és felelősség is jár, mely minden tudo
mányos tevékenység jellemzője. Galileo GALILEI a természettudományok 
születésekor azt a követelményt állította fel, hogy minden mérhető dol
got meg kell mérni, minden olyan dolgot pedig, amely magában véve nem 
mérhető, magmérhetővé kell tenni. Ez a követelmény a mennyiségi kutatás 
követelményét foglalja magában azzal a céllal, hogy ilymődon tényeket 
állapítsunk meg. Vajon követte-e a Konferencia mindig ezeket a szabály© 
kát? Úgy gondolom, hogy erre csak határozott nem-mel lehet felelni. A 
Viták igen gyakran általánosságokba fúltak, olyankor pedig, amikor va
lamilyen speciális tárgy megvitatására került sor, igen sok résztvevő 
megjegyzéseit Ilyenféle bevezető szavakkal indította ©Is "úgy hiszem”, 
"azt gondolom**, **az a véleményem”, atb., - m ezek a formulák - sajnos - 
nem mindig a felszólalók szerénységének voltak a kifejezői, illetve nem 
ia tényeken nyugodtak.

Mindebből két következtetést lehet levonni0 Először is, nincs már

A FID 1958 november 22-én Washingtonban tartott Ülésén elhangzott elő ádás.



semmi szükség többé annak bizonyítgat ás ár a: létszik a dokumentáció,
■ni'"sem pedig arra: a dokumentáció alapvető fontosságú minden nemzet szem-' 

pontjából* A dokumentációt ugyani* minden olyan nemzet természetes erő
forrásának tekinthetjük, melynek a gazdasági életre közvetlen hatása 
van. Másodszor, ha az első számú állitá* érvényes, akkor minden erőfe
szítésünket ar a kell irányitanunk, hogy a tények egész rendszerét ala
kítsuk ki, mert egyedül csak ezen épülhet fel a dokumentáció tudománya. 
Ebből az ia következik: a mi tudományunk esetében - arai magától érte
tődő dolog más területeken ia - már lehetetlen hetekig tartó konferon- 
oiákát tartanunk abból a óéiból, hogy a dokumentáció valamennyi ágaza
táról egyidejűleg általán©® vitákat folytassunk0 A jövőben inkább.arra 
lesz szükség, hogy tevékeny munkacsoportokat alakítsunk ki$ ezek lét
rehozására a Konferenciának hét területre való tagolása Jő vázat szol
gáltat. Mint általában & nagyszámú nemzeti és nemzetközi tudományos 
társaságok kongresszusain, úgy itt is, az általános jellegű eredménye
ket a konferencia összesség© előtt lehet majd bemutatni, - ezzel szem
ben a konkrét munkát szakemberekből álló munkacsoportokra, illetve bi
zottságokra kell rábízni* Ha így történik a dolog, akkor kétségtelen, 
hogy még az 5000 mérföldnyi távolságról érkező látogatók is meg lesz
nek a konferenciával elégedve.

Ha mármost ebből az alapból kiindulva vizsgáljuk a legközelebbi 
tennivalókat, akkor nyilvánvalóik látszik, hogy igen nagy szükség van 
önálló kutatásra az egyes speciális munkaterületeken abból a ©élből: a 
tényekből szilárd alapot teremthessünk. lépésről-lépésre kell előre ha
ladnunk, lábunkat szilárdan megvetve a talajon, mint ahogyan a természet 
tudomány területén általában mindig empirikus módszerekkel kell tovább
haladni. Ez annyit jelent, hogy egyes tényekből kiindulva kell az álta
lánosítások felé továbbjutnunk, nem pedig más utat választanunk, aho
gyan a múltban olyan gyakran eljártunk, méghozzá olyan kevés sikerrel, 
és amely eljárásunk oly gyakran kompromittálta fiatal tudományunkat. 
Kisebb, de eredményesebb feladatokat tűzzünk ki magunk elé^ ©zen a té
ren a tapasztalat fog számunkra eligazításul szolgálni,,

Hogy pedig no lehessen engem is általánosságokkal vádolni, néhány 
konkrét javaslatot terjesztek elő olyan alapvető munka elvégzésére, a-, 
mely nagymértékben hozzájárulhat néhány vitás kérdés tisztázásához0



15

& dokumentáció eg^ik legfojűtoaab'b kivonatok, referátumok
készítése, Tudatosan tea zen ezt a kijelentést, bás? az értekezleten is
mételten megdöbbents megállapítások hangzottak el olyas Vonatkozásban, 
hogy a kivonatokat igen gyéren használjuka Pedig nehéz elhinni azt,hogy 
© nyugati világ ipara, amely minden egyen művelet költségét pontoson ki
elemzi és kikalkulálj®, támogatást nyújtana olyan nagymérvű kivonatold 
szolgálat ellátására, pl, m vegyészet terén, ha es .« szolgálat n®m vol
na S szompontjából lényeges* Kitűnik ez abbéi la, hogy még megálla
podás is történt ars?® a kérdésre vonatkozóan Kelet és Nyugat között, 
emlőt* a Szovjetunió az 1950-ea években a tudományos és műszaki tájé
koztatás céljából létesült moszkvai ösaz szövetségi Tudományos és Műsza
ki Tájékoztató Intézet (VINITI) keretében egy*15 sórozatből állő refe
rálólap-rendszer kiadását kezdte meg* Ez a körülmény kétségtelenül azt 
mutatja, hogy alapvető fontosságot tulajdonítanak a referátumok készí
tésének* Természetesen ezzel nem azt akarjuk mondani, mintha a referá
tumok készítésének módját nem lehetne tökéletesíteni és nem lehetne gaz
daságosabbá tenni az értekezleten megvitatott uj eljárások egyikének 
Vagy másikának felhasználásával* Igen sok érv hangzott el a kérdés'mel
lett és ellőne egyaránt, vajon lehet-e gépi berendezéseket alkalmazni 
kivonatok teljesen automatikus előállítására* A referáló munka ugyanis 
igen költséges és magas színvonalú tudományos munkát igényel* P, LÜHN,
« konferencia 5 « témakörének keretében tudományos cikkeknek sutomat Hen
nán készített kivonatait osztotta özét a jelenlévők között. Itt.rejlik 
az egyik kiindulópont annak az alapvető kutatásnak az irányában, amely
nek - vélemény®® szerint - rendkívüli nagy gyakorlati fontossága van,
Pl, éppen a vagyiipar. területén. Ezt a tárgyat ki lehetne próbálni a 
Qhemioal JMbatrac^p együttműködésével olymódon, hogy a feldolgozásra ke
rülő anyag jelentős részét bizonyos időfa' át egyrészt a hagyományos el
járásokkal lehetne kivonatolni, másrészt pedig - a Chemical, Abstraots 
munkájával párhuzamosan - gépi berendezésekkel, Az ilymódon nyert ered- 
meny®fca■& azután szakértőkből alakult bizottságnak kellene minden szem
pontból kiértékelnie®.

A Konferencia kevés uj anyaggal járult hozzá az osztályozással kap* 
‘Ssolatban felmerülő problémák tisztázásához, A két alapvető osztályozá
si rendszernek - a hierarchikus és a koordináló osztályozásnak, az egyik 
Rendszerből a másik rendszerbe való átmenetekkel együtt - kell további



tanulmányok lóg főbb tárgyaiként szolgálni 0 hsen a terülotea ismét aeg- 
erősítést nyert az a felfogás# négy nem minden eszköz alkalmas mindoa 
dokumentációs probléma megoldására, Nyilvánvalóvá vált &&. bogy nine* 
á© aenaaem Is les* va'i amilyen dita á © a- alkalmazható osztályozási ren*' 
azér, Ez a megállapítás még az STO-ra a vonatkozik, amely agyán könyv
tári r.ze .vezet erő.ében r -n' k v 1 az os, de amelynek korlátni oyil- 
■ ánvaii.vá válnak a gépi dokumer.tá* iő tér latén. Tudományos szempontból 
tekint'"e te1 át nam látszik kielégíts megoldás ak az olyan osztályozó re®*' 
ss:«r a .lkaim- -a :•?■•„, amelynek ni nősen szerkezete, sínesenek bel®® szabály*** 
a amely ónak a szükségletnek megfelelő® fejlődik dinamikusan, mint aho
gyan e...t a tárgy a avas •coordinat® ladsaasing* elvének esetében lótjuk.Sl 
kell a ónban ©marnunk, hogy az osztály ásnak olya© eszközei, mint «'-k®' 
) önféle tárgya őr end ez erek mégis hasz © ©élt szolgálnak, ha mindjárt *■ 
i'í 1: használó niass is mindig a logikai 6 azé adás és szorzás jelentőségével 
tisztában,. Bármily egyszerű kifejezések 1 gye ek la maguklán véve a táréi 
S'-a ’.k, mégis termékeny talajt szolgáltatnak a kutatás számára abból ® 
óéiból, hogy bizonyos irányított nyelvi összefüggést hozhassanak létra.
A különféle tárgyszavas és osztályozási rendszerek hatékonyságára vonat- 
közé vizsgálatok, m nt amilyeneket az ASLXB az KTö-val, egy betűrendes 
tárgyi katalógussal, egy különleges U iterm-fél® osztályozási rendszer
rel és egy másik tárgyszórendszerrel kapósóla bán véges, alapvető fon- 
toseáruak„

Sok vita hangzott el a nyelvi prob émákról, a gépi válogatásról, * 
gépi fordításról,. Tudósokból alakult munkacsoportoknak sok alapvető prot' 
témát kell megoldaniok szoros ogyüttmük désben a dókáméntaliatákkal5 a 
vizsgálatok eredményei - úgy gondoljuk - elő fogják segíteni olyan gépi 
használatra alkalmas nyelv kialakítását, amelyik" eszközévé válhat az' ir*" 
dalainkatatásnak és az automatikus gépi f o d  tásnak, iXymődoh hidat vert* 
az- egye© nemzeteket elválasztó határokon át. Ez a feladat a legnagyobb 
erőfeszítés kifejtését érdemli részünkről.

Kitűnt a konferencián, hogy gyakorlatilag teljes az egyetértés s 
gépi berendezésnek a nagy. terjedelmű d kume nt um-g yü j tómé nyék kezelésére 
való felhasználása tekintetében^ ugyanakkor érdeklődés mutatkozott a 
nesea tárolás kérdése iránt is,. Felvethető azonban a kérdés', miért csak 
éppen a dokumentációs kutatás területén nyertek eddig a gépi berendezési 
több-kevesebb felhasználást e miért nem alkalmazták őket a gyakorlat te-
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működő gépi berendezés, amelyet k Imoládét tar a dokumentáció céljaira 
szerkesztettek volna. Jóleső örömmel állapíthattak azonban meg m Kon
ferenciával kapóaolatos kiállítás anyagából, hogy Igen sok vállalat 
felismerte egyrészt az ilyen berendezés kialakításának a szükségét, 
másrészt pádig az ezzel kapcsolatban megnyíló piaci lehetőségeket. A 
.legközelebbi lépés a szakirodalom feldolgozása im kiválogatása során 
végzett műveletek elemzése,, mert ennek nyomán lehet következtetéseket 
megállapítani a gépi berendezések szerkezete és teljesítőképessége 
iránt. Ilyen vonatkozásban azt a kérdést kell megvizsgálni, vajon le
hetséges-e mellőznünk kódok, azaz azinbolumok alkalmazását és rátér* 
nünk a természetes nyelv alkalmazáaár& abban az esetben, ha « tárolá
si problémákat sikerül megoldani.

Bár fejtegetésem elsősorban az ez idő szerint valamennyiünket é- 
gető problémák megoldáséra irányult, mágia befejezésképpen szerezném 
kifejezésre juttatni azt a véleményemet, hogy a tájékoztatási tévé* 
kenység olyan sokat vitatott általános elméletének kialakítása tekint
hető még mindig a legkívánatosabb óéinak, t'isiöht ezt a problémát csak 
a szakemberek tudják majd eredményesen megközelíteni és megoldani. Ke
künk dokumo ntaliatáknak ezen a téren talán az a feladatunk, hogy a kér
dést bizalommal a szaktudósok kezébe tegyük lé * azután várjunk az e~ 
redményekre, amelyek minden bizonnyal jelentkezni fognak a szakosított 
munkacsoportok valamelyikének részéről.

A fentiek során felvázolt feladatokon különféle országok különféle 
központjaiban kell dolgozni. Az első követelmény az* hogy a ■dofcttmett.tá̂ J’É 
először országon belül vívja ki elismerését.* ■

Ha az egyes nemzetek ezen a területen munkába fognak» akkor egész
séges fejlődésre lehet számítani, anélkül-, hogy valamely mám• munkásáéi* 
portnak vagy más nemzetnek a munkáját másolnák le. Valósítsuk meg tehát 
együttes munkánkat a í'IB keretében, erősítsük meg m ém tegyük a
PIB.-e't a lehető leghatékonyabbá saját érdekünkben, nemzetünk értekében* 
abból a célból, hogy a szerte a Világban folyó dokumentációs munkát * 
lehető leggazdaságosabban tudjuk elvégezni. Alakítsunk olyan tevékeny 
*unkaosoportokát, mint amilyeneket sok évvel ezelőtt a FID *s SKffö terü
letén létrehozott^ Létesítsünk ilyen munkaoeopartokát mindazokban a té--
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makörökoen , melyeket a Konferencián megvitattunk, hogy ilymődon a 
washingtoni Konferencián elhangzott javaslatok csakugyan gyümölcsö
zőé kká váIhas sanak. - ■

Végezetül még két fontos feladatra kívánok rámutatni* a dokumen
tál isták képzésének feladatára éa a dokumentációs munkának először or
szágos, majd nemzetközi szinten való koordinálására, Nyilvánvaló, hogy 
a FXD-nek most a katalizátor szerepét kell betöltenie és a kitűzött cé
lok végrehajtása során vezető szerepet kell játszania^ mert ezek a cé
lok rendkívül fontosak a dokumentáció és az információ területén vég
zett munkánk eredményes fejlődése szempontjából.

Eredeti óim; Nezt steps in documentation folloslng the International Conference on Selentifié Information.
Megjelent: Revue de la Documentation. 1959. 2ó.vol. l.no. 15-14.p*
OazK.ford.sz.; 2124.
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