
A Z  IN TR E X i EGY NAGYSZABÁSÚ  TÁJÉKOZTATÁSI

K IS ÉRLETSOROZAT

Érdekes és rendkívül nagyjelentőségű kísérleti tervet indított el az a kon
ferencia, amely az amerikai Országos Tudományos Akadémia nyári tanulmányi 
központjában, Woods Hole-ban ( Massachusetts) 1965, augusztus 2.-a és szep
tember 3,-a között tanácskozott* A  konferencia 30 állandó résztvevője főként 
könyvtárosok és dokumentálok, tudósok és mérnökök soraiból került ki, de kép
v iselve volt az építészet, nyelvészet, matematika, filozófia, pszichológia és a 
könyvkiadás is. A  m egbeszélések során az állandó tagokon kívül meghívott ven
dégek véleményét is kikérték.

A z  öthetes konferencia feladata az volt, hogy kidolgozza az un. Intrex 
Projectet. A z  Intrex az INformation TRansíer EX' eriments rövidítéséből kelet
kezett és a program lényegét fejezi ki: tájékoztatás-átviteli kísérletek a könyv
tári és dokumentációs munkában. A  programot a híres Massachusetts Institute ‘ 
of Technology ( MIT) hajtja végre. A z  Intézet kb„ ötéves programja során kísér
letekkel v izsgá lj^  hogy milyen merőben uj szolgáltatásokra és feladatok e lvégzé
sére teszi alkalmassá a könyvtárakat a tudomány és a műszaki haladás. Elsősor
ban a számítógépek és  a reprográfia felhasználásának kikísérletezését tűzték ki 
célul. A  kísérleti eredmények alapján működő uj könyvtár megnyitására 1970 kö
rül kerül sor,

A  könyvtárak, kultúránknak ezek a legjelentősebb letéteményesei, - ebből 
az alaptételből indul ki a MIT Jerve, az egyre nagyobb mennyiségben közzé
tett anyag súlyától nyomva - hovatovább képtelenek lesznek a könyvekben, fo
lyóiratokban, jelentésekben és egyéb dokumentumokban rejlő ismeretanyagot köz
vetíteni, ha csak fel nem használják azokat a lehetőségeket, amik az adatoknak 
elektronikus számitógéppel való feldolgozása és a korszerű berendezésekkel tör
ténő másolás terén az utolsó évtizedben kínálkoznak. De a jövő egyetemének gé
pesített könyvtárát nem különálló intézménynek kell tekinteni, hanem egy nagyobb 
tájékoztatásközlő rendszer központi anyagforrásának. A ' hallgatók, tanárok és in
tézeti kutatók ezt a rendszert nemcsak abból a célból használják tehát majd, hogy 
könyveket és egyéb dokumentumokat keressenek a könyvtárban, hanem, hogy a 
rendelkezésükre álló különleges telefonok, telex-gépek és televízió-szerű  vizuá
lis berendezések segítségével a könyvtáron kívül a "hálóhat tagjaival, a laborató
riumokkal, a tanszékekkel Is kapcsolatot létesítsenek. Egy-egy egyetem tájékoz
tatás-közlő hálózatát távolsági központok kötik majd össze más hálózatokkal, il
letve ezek közvetítésével egyes személyekkel.

Ez azonban csak nyers és globális elképzelése annak, ahogyan a jövőben 
a tájékoztatás-közlés működni fog. Kísérletekre támaszkodva kell a rendszert
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fokról- fokra KiaiaKitani. A  kísérletre ideális a MIT kampusza, ahol a hallgatók, 
tanárok és a kutatóintézetek munkatársai egyaránt résztvehetnek benne*

A  kísérleti tervet kidolgozó 

tervezd konferencia anyaga már 

1965 végén vaskos kötetben 

látott napvilágot ( a Könyvtártu

dományi Szakkönyvtárban 3-2746 

raktári jelzeten 

vetkezőkben a konferencián fel

vetett problémáknak* vitáknak és 

ajánlásoknak rövid összefoglalá

sát adjuk; ez az Intrex-kötet 

XV-XVHÍ. lapján lévő Summary 

és részben az első fejezet for

dítása*

1. A z  Intrex-tervezet célja.

A  tervezd konferencia célja a tájékoztatás-átviteli kísérletek összehan

golt programjának megszövegezése volt, amit a Massachusetti Műszaki Intézet

nek mint Intrex tervezetet kell végrehajtani au A  kisérletsor feladata az, hogy 

alapul szolgáljon egy olyan tervhez, amelynek végrehajtásával egy nagy egye

temi könyvtár ujtipusu tájékoztatási szervezetté alakulhat át és amely a szá

zad hetvenes éveiben kezdhetné meg működését. A  konferencia öt hétig tartó 

munkája során műszaki és szervezési kérdésekre összpontosította figyelmét.

A z  átalakítással kapcsolatos társadalmi, gazdasági és jogi problémákat nem 

oldotta meg.

2. Tájékoztatási tevékenység a jövő egyetemén

A  konferencián a táj ékoztatáisi tevékenység három nagy ágát vitattuk meg: 

a/ A  gépi adatfeldolgozás, szövegek tárolása és sokszorositási techni—

található), A  kö-
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ka. jelen leg használatos eljárásainak korszerűsítése a. műszaki fejlő

dés legújabb eredményeire támaszkodva*

b/ Könyvtárak és tájékoztató központok országos hálózatának kialakítá

sa, főleg szövetségi támogatással*
*

c/ A z  egymással együttműködő számitógép-rendszerek rohamosan fejlődő 

technológiájának kiterjesztése a könyvtárakra és tájékoztató -közpon

tokra*

A  tájékoztatásközlésnek a modern számitógép-technika alkalmazása nyo

mán bekövetkező gyors fejlődése nagy mértékben bővíti majd az egyetemi közös

ségben a tájékoztatási szolgáltatások hatókörét, de csak akkor, ha ez korszerű 

egyetemi könyvtári állományra' és a helyi és országos állomány összehangolt há

lózatára támaszkodhatok.

A z  általunk ajánlott kísérleti program a modem számitógép-technika alkal

mazását kombinálja néhány jelenleg használatos könyvtári eljárás korszerűsítésé

vel együtt, e kettő közül a hangsúly az elsőn van.

3. Válogatás érvényesülése az Intrex tervezetben

Bár vitáink a lehetséges kísérletek széles körével foglalkoztak, a kialakí

tott és ajánlott program főleg a dokumentumanyag és n adatbankok” hozzáférhető

ségének komplex problémájára irányul* A  konferencia olyan program-magot ala

kított ki, ami ezzel a tájékoztatás—átviteli funkcióval, a kiégészitó tevékenységekkel 

kel és a javasolt kiterjesztésekkel foglalkozik.

4# A  mintakönyvtár

Javasoltuk az Intrex-kísérletek végrehajtásához szükséges környezet, egy 

un. m in ta k ö n yv t á r  biztosítását# Gyakorlati tapasztalatokra van ugyanis szük

ség, mert a rendszer létrehozásával és üzembentartásával kapcsolatban felmerü

lő valóságos problémák elemzése során szerezhetjük csak meg a szükséges ta

pasztalatokat, ehhez pedig a könyvtárnak egy valódi egyetemi közösség valódi 

igényeit kell szolgálnia*

5. A  használatban lévő könyvtári munkafolyamatok gépesítése

Korai szakaszában a mintakönyvtár magában hordozza majd az egyetemi 

könyvtárak lényeges problémáinak nagy részét. Ez kiváló lehetőséget nyújt majd 

arra. hoev a Massachusettsi Műszaki Intézetben eddig kialakult muiikafoly<imato
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kát a modern számítógép technika, segítségével továbbfejlesszük és számítógépe

ket alkalmazzunk a kijelölés, beszerzés, selejtezés és a périodikum-nyilvántar

tás munkálnak elvégzésére.

A  mintakönyvtár egy ilyen rendszer teljesítményének elemzéséhez szüksé

ges elmélet kialakításában is segítséget nyújt és az elemzéshez szükséges ada

tokat is szolgáltatja.

6. A  katalógus bővítésével kapcsolatos kísérletek

Egy tájékoztatás-közlő rendszerben -  a raktározás bármilyen formáját al

kalmazza ís -  a megtalálást biztositó legfontosabb eszköz a katalógus. A  kata - 

lógus kiegészítését tartalom, mélység és a feltárt összefüggések tekintetében vi

szont megkönnyíti a számitógép. Javasoljuk egy számitógépes visszakeresésre 

alkalmas katalógus létrehozását, amely a számitógép adatbázisát képezné. Eb

ben a katalógusban könyvek, folyóiratcikkek, könyvismertetések, műszaki jelenté

sek, szakdolgozatok, kisnyomtatványok, konferencia-jegyzőkönyvek stb. szerepel

nének. A  katalógusban feldolgozott anyagnak a határterületeket is fel kell ölelnie.

A  kísérleteknek mind adott, mind ismeretlen dokumentumok visszakeresésével 

foglalkozniok* kell.

A  katalógus hasznos adatokat szolgáltat majd a könyvkiválasztás, áHomány- 

gyarapitás, kölcsönzés és egyéb könyvtári munkáló? zamatok szempontjából. Segít

séget nyújt a szelektív tájékoztatás-közlés, bizonyos korlátozott mértékű böngé

szés és a használók magatartásának tanulmányozásához.

7. A  keresett szöveg hozzáférhető tételére 
vonatkozó kísérletek

Ha a keresés már leszűkült a felhasználó által igényelt dokumentumok jel

legzetességeinek meghatározására, a probléma csak abban áll, hogy a dokumen

tumokat átadjuk, bemutassuk vagy készen tartsuk számára. A z  Intrex tervezetnek 

a lehetséges megoldások előnyeit kell eredményesség és gazdaságosság szempont

jából vizsgálnia. A  kísérletek a következő technikai megoldások közül választják 

majd ki a legalkalmasabbat:

i .  Raktározása: nyomás papíron, analóg mikromásolat fényképészeti papíron, 

analóg jelzetek mágneses vagy amennyiben lehetséges termoplasztikai a— 

nya gokon, digitálisan kódolt betűk és grafikai elemek fényképészeti vagy 

mágneses anyagon. ^
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2. Á  dokumentum eljuttatása az igénylőhöz: a raktározási módtól Függően 

szállítás vagy elektromos utón való továbbítás.

3. Bemutatás: közv etlen megtekintés, xerox, optikai vetítés, oszcüloszkópos 

bemutatás stb.

8* Kísérlet a. különböző hálósatok koordinálására

Javasoljuk, hogy az Intrex tervezet vizsgáljon meg egy sor olyan elgon

dolást, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyetemi könyvtárak bekapcsolódjanak 

az országos ( és végső fokon nemzetközi) tájékoztatási hálózatba* Javaslatot 

teszünk számítógépen alapuló egyetemi tájékoztatási rendszer és pl* a National 

Library of IV1 edicine ( Országos Orvostudományi Könyvtár) vagy a National A ero- 

nautics and Space Adm i ni strat ion ( Országos Légyigyi és Űrkutatási S zervezet) 

együttműködésének kikísérletezésére. Ezenkívül ajánljuk, hogy az Intrex terv 

vizsgálja meg tudományos könyvtárakkal, dokumentációs központikkal és tájé- 

koztatási csereforgalmat végző  intézményekkel együtt a bibliográfiai, indexelő 

és referáló szolgáltatások cseréjét. Vizsgálják meg azt is, hogy hogyan küszö

bölhető ki a feldolgozási eljárások és formátumok divergenciája, ami az ilyen 

együttműködést gátolja.

9. Adatvisszakeresési kísérlet

A  jelenlegi bibliográfiai rendszer elsősorban dokumentumok visszakeresé

sére alka lmas, A z  Intrex-tervezet létezésének várható időtartama alatt viszont 

további fejlődés várható mégpedig nagy adattárból történő gyors adatvisszakere

sés irányába. Egy nagyarányú javasolt Intrex-kis érlet feladata a számitógépben 

tárolt " kézikönyv" és adatbank kialakítása és a megfelelő kérdésfeltevés mód

szerének kidolgozó sa lesz. A  kialakított megoldásokat majd a könyveken alapu

ló rendszerekkel párhuzamba állítva értékelik ki.

10* Kísérletek más könyvtári munkafolyamaitokkal

A  nagyobb arányú Intrex kísérletekhez szüksége^, felszerelések más kísérn

ie teket is lehetővé tesznek. Amilyen mértékben a személyzeti, helység- és  költ

ségvetési körülmények azt megengedik - és különösen amennyiben maguk a te

lő  ;1



mák érdeklődést és anyagi támogatást eredményeznek -  a következő területeken 

is különböző kísérletek e lvégzését javasoljuk:

a/ A  számitógép-*hálózat felhasználása oktatásra és tanulásra- 

b/ A  böngészés kérdése: tudatosan megtervezett tényezők előre nem ter

vezett, véletlen felfedezés, megtalálás lehetővé tételére, 

c/ A  tájékoztatási anyag szelektív terjesztése.

d/ A  számitógép-hálózat felhasználása kéziratok gyors előkészítésére, el

lenőrzésére, kinyomására, indexelésére és referálására, 

e/ Publikálás a számitógép-hálózaton keresztül a hálózathoz tartozó közös

ség számárai

11« A  felhasználható technika

A  vállalkozá sban talán az a legfigyelemreméltóbb, hogy az Intrex-terv hatá

sos, uj számitógép technikát alkalmaz. Ezzel a technikával kapcsolatban azonban 

két kritikus pont kezdetleges állapota okoz aggodalmat: a konzolok és az interak

ciós nyelvek. Javasoljuk, hogy a tervezet szenteljen különös figyelmet ezeknek a 

területeknek.

1 2 m Egységesítő elmélet

A z  Intrex-tervezet jelentős intellektuális feladata abban áll, hogy olyan 

egységesítő  elméletet hozzon létre, amelynek segítségével a tájókoztatás-át

viteli kísérleteket összefüggéseik szem előtt tartásával lehet megtervezni és 

megvalósítani. ( B .Z.)
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