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Az IFLA fennállásának első éveitől célul tűzte ki a katalogizálás egységesítését, és 
megvalósítására 1935-ös madridi konferenciáján bizottságot szervezett (Committee on 
Uniform Cätaloguing Rules). E bizottság munkáját a második világháború szakította meg, 
és bár újjászervezésére (Working Group on the Co-ordination o f Cataloguing Principles) 
csak az 1954-es zágrábi konferencián kerülhetett sor, már három évvel később megkez
dődtek a katalogizálási világkonferencia előkészítő munkálatai. Számos részjelentés, ja
vaslat körözése és előzetes megvitatása után (London, 1959), Párizsban 1961-ben -  az 
UNESCO égisze alatt — rendezte meg az IFLA a Nemzetközi Katalogizálási Konferenciát 
(International Conference on Cataloguing Principles — ICCP). Az e konferencián elfoga
dott „ajánlások” meghatározták a betűrendes (leíró) katalógus funkcióit és az e funkciók 
megvalósítását szolgáló eszközöket, valamint a besorolási adatok (címfej, rendszó) megvá
lasztására és egységesített alakjára vonatkozó alapvető előírásokat.2 További lényeges 
eredmény volt, hogy a 60-as években az IFLA a besorolási adatok típusairól (személyne
vek,3 államnevek,4 anonim klasszikus művek egységesített címei5) az adattárszerű segédle
tek sorát jelentette meg. E segédleteket a 70-es években további két segédlet (az európai 
országok kormányzati szerveinek egységesített névalakjairól6 illetve a római katolikus li
turgikus művek egységesített címeiről7 készített jegyzék) követte. A testületi nevek struk
túrájára vonatkozó ajánlás kialakítására az 1975-ös oslói konferencián alakult munkacso
port.

Az eddigiekben említett törekvések közös jellemzője, hogy a leírás besorolási ada
taival összefüggő kérdések megoldásának nemzetközi egységesítései célozzák. A  60-as 
évek második felében — elsősorban a számítógépes technika alkalmazásának hatására — 
napirendre került a katalogizálás egy másik nagy kérdéskörének, régebbi szóhasználatunk
kal: a leírás szövegének, most használatos kifejezéssel: b i b l i o g r á f i a i  l e í r á s -  
ának a nemzetközi szabályozása.

1967-ben az Unesco és az IFLA felkérésére Michael Gorman összehasonlító elemzést 
készífeff a nemzeti bibliográfiák katalogizálási gyakorlatáról nyolc nemzeti bibliográfia 
(köztük a Magyai Nemzeti Bibliográfia) elemzése alapján. Az 1968-ban kidolgozott jelen
tés8 lett az alapja a nemzetközi szabványos bibliográfiai leírás (International standard 
bibliographic description, közkeletű nevén: ISBD) szabályzatának. Első megvitatására 
1969-ben Koppenhágában a Katalogizálási Szakértők Nemzetközi Tanácskozásának (In
ternational Meeting o f Cataloguing Experts, IMCE) került sor. Az átdolgozott tervezetet 
(International standard bibliographic description for single volume and multi-volume mo
nographic publications)9 1971-ben az IFLA több mint 70 országnak küldte meg vélemé-
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nyezésre, a hozzászólásokat pedig az 1973-as IFLA-konferenciához csatlakozó szakértői 
tanácskozás vitatta meg Grenobleban. A  revíziós ülésen elfogadott módosításokkal 1974- 
ben jelen meg10 a nemzetközi katalogizálási szabályzat első szabványos kiadása az 
ISBD/M (International standard bibliographie description for monographie publications).

A  szabályzat elsősorban a nemzeti bibliográfiák számára készült. Alapfunkciója a 
könyv azonosíthatóságának és számbavételének biztosítása, valamint a könyv bibliográfiai 
jellemzőiről adandó tájékoztatás, ezért az e célokhoz szükséges adatok leírásában a könyv 
közíésmódjához való maximális hűségre törekszik. Az ISBD/M alapján készülő leírások ál
talában nem önmagukban szerepelnek a bibliográfiákban illetve a katalógusokban, hanem 
a leírt könyvtől és a felhasználási céltól függő b e s o r o l á s i  a d a t o k k a l  (címfe
jekkel) egészülnek ki. A  besorolási adatok megválasztására, besorolásra alkalmas, egysége
sített alakjuk megállapítására vonatkozó előírások azonban nem tartoznak az ISBD/M sza
bályainak körébe, e kérdésekről más — az ISBD/M-től független — szabályzatoknak kell 
gondoskodniuk.

Az ISBD/M alapfeladataihoz továbbijárulékos funkciók társulnak, mégpedig:11
— a leírások nemzetközi cseréjének és kölcsönös felhasználhatóságának biztosítása,
— a nyelvi akadályok áthidalása, vagyis a leírás adatainak formális értelmezhetősége 

(az adat-típusok felismerhetősége tartalmuk nyelvi megértésétől függetlenül),
— a leírások géppel olvasható formára való átalakításának megkönnyítése.

Az alapfeladatok és a járulékos funkciók ellátása érdekében az ISBD/M szabályai:
— meghatározzák az adatelemeket, amelyek a könyv bibliográfiai jellemzői közül 

leirandók, illetve leírhatók,
— csoportosítják az adatelemeket és megszabják az így keletkező adatcsoportoknak 

és ezeken belül az adatelemeknek a leírásban való sorrendjét,
— rendelkeznek azokról a forrásokról, amelyekből az adatok megállapíthatók, meg

határozzák a források felhasználásának rangsorát, és a leírás minden egyes adat
csoportjával kapcsolatosan kitüntetett jelentőségű forrást (forrásokat) ún. főfor
rást állapítanak meg,

— szabályozzák az adatok közlésének módját,
— intézkednek a szokványos központozási jeleknek egy sajátos, megállapodásos 

használatáról.
Az ISBD/M jelrendszere a leírást a d a t c s o p o r t o k r a ,  Ületve a d a t e l e 

m e k r e  tagolja, és kötött sorrenddel együtt biztosítja az adatelemek felismerhetőségét.

Jóllehet az ISBD/M tárgya egyetlen dokumentumtípus — a könyvek — leírása, erede
ti célja pedig csupán a nemzeti bibliográfiák katalogizálási gyakorlatának egységesítése 
volt, mégis forradalmian üj koncepciót jelentett a katalogizálás történetében és mindössze 
pár éves műltja ellenére is döntően hatott három területen:

— minta lett minden más dokumentumtípus leírásának szabályozásához,
— alkalmazásának hatályát kiterjesztették a könyvtári és dokumentációs feldolgo

zásra is,
— minden nemzeti (nyelvterületi) szabályalkotásban alapkérdéssé vált az ISBD/M 

elfogadása vagy elutasítása.
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A könyvekre vonatkozóan kidolgozott ISBD-nek m á s  d o k u m e n t u m  ti - 
p u s o k r a  v a l ó  a l k a l m a z á s a  már 1971-ben megkezdődött. Az IFLA  liver
pooli konferenciáján elsőként az időszaki kiadványok bibliográfiai leírásának kidolgozásá
ra: ISBD/S (International standard bibliographic description for serials) alakítottak mun
kabizottságot. Jóllehet az első javaslat megvitatására már a következő évben, a budapesti 
IFLA-konferencián sor került, 1974-ben pedig elkészült a tervezet is, az első szabványos 
kiadás csak 1977-ben jelenhetett meg.12 A  munka elhúzódásának fő oka az volt, hogy az 
ISBD/S-nek egyidejűleg kellett két alapvetően eltérő szabályzattal: mind az ISBD/M, mind 
pedig az ISDS (International Serials Data System) instrukcióival13 való összhangját, kom
patibilitását biztosítani.

A  nem hagyományos dokumentumok bibliográfiai leírásának kidolgozása — kezdet
ben kizárólag az audio-vizuális dokumentumokra korlátozva — 1973-ban kezdődött meg. 
Már az első évben három jelentős nemzetközi fórum foglalkozott a kérdéssel: az IFLA- 
konferencia (Grenoble), az Audio-Vizuális Dokumentumok Nemzetközi Katalogizálási 
Konferenciája (London) és az Audio-Vizuális Tárak 7. Nemzetközi Konferenciája (Moszk
va). A  következő évi IFLA-konferencián (Washington), a szabályzat tárgyát kiterjesztet
ték az egyéb nem könyvjellegű (nem hagyományos) dokumentumokra (Non Book Ma
terials = NBM) is, és a bizottság munkájának irányításával C.P. Ravilioust bízták meg. A  
bizottság 1975-ös londoni és 1976-os strassbourgi ülésén kidolgozott szabályzata,az 
ISBD/NBM,első szabványos kiadása 1977-ben jelent meg.14

A térképek és atlaszok bibliográfiai leírásának szabályozása az 1974-es IFLA-konfe
rencián (Washington) indult meg, kezdetben ISBD/Maps, majd a munkabizottság 1975-ös 
londoni tanácskozása óta ISBD/Cartographic materials néven.15 A kották bibliográfiai le
írásának szabályozása (ISBD/Music) előkészületeit az International Association o f Music 
Libraries közreműködésévél 'az IFLA  1976-ban kezdte meg.16 Mivel az említett ISBD-k a 
modern kiadványokra vonatkoznak, az ún. „régi könyvek” ISBD-alapú leírására az első 
tervezet az 19^5-ös oslói konferencián került megvitatásra.17

A különböző dokumentumtípusok ISBD-i közötti megfelelés biztosítása érdekében 
szükségessé vált egy általános leírási szerkezeti váz kidolgozása — minden dokumentumtí
pusra vonatkozóan érvényes, általánosított terminológiával. Az ISBD/G (G  = General) né
ven közismertté vált általánosított ISBD kidolgozásában (1975: Párizs és 1976: London) 
részt vettek mind a különböző dokumentumtípusok ISBD-inek kidolgozásával foglalkozó 
munkabizottságok vezetői, mind pedig más szakértők. Végleges szövege 1977-ben jelent 
meg.18

Az IFLA  keretében kidolgozott ISBD-k mind a leírandó adatok körének megszabá
sában, mind pedig az adatok közlésmódjára vonatkozó formai előírásokban az IFLA 
Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel programjának követelményeit vették figyelembe. 
Ahhoz, hogy ezek a szabályzatok IFLA-ajánlásokból n e m z e t k ö z i  s z a b v á -  
n y o k k á  válhassanak, alkalmazsukat biztosító, a kiskönyvtárak és a dokumentációs 
szolgáltatások szükségleteihez igazodó egyszerűsítésekre volt szükség. Vagyis: 

j- csökkenteni kellett a leírandó adatok mennyiségét,
Tengedményeket kellett tenni a formai előírások esetében (pllehetővé kellett ten

ni a szórövidítések szélesebb körű használatát), 
h  egyszerűsíteni kellett magát a szabályzatot is.

119



Ezért 1974-ben, amikor az ISO (International Organization for Standardization) na
pirendre tűzte az ISBD-k nemzetközi szabványként való adaptációját, e célra az IFLA  Ka
talogizálási Bizottsága (1970-től Committee on Cataloguing) kidolgozta az ISBD/M19 és 
az ISBD/S20 rövidített változatát. Az ISBD/S 1975-ben megindított revíziója miatt az idő
szaki kiadványok bibliográfiai leírásának nemzetközi szabványosítása halasztódott, a 
könyvek bibliográfiai leírására vonatkozó ISO/DIS 5962 jelű szab vány tervezet21 azonban 
1977-ben megjelent.

A KGST-országok Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszere ke
retében folyó szabványosítási munka eredményeként — a megfelelő ISBD-k alapján — 
ugyancsak 1977-ben három ün. normatív-műszaki előírás készült el:

— NTMIK NME 12—76 Bibliográfiai leírás — könyvek22
— NTMIK NME 13—76 Bibliográfiai leírás — időszaki kiadványok23 

NTMIK NME 14—76 Bibliográfiai leírás — a műszaki dokumentumok és az iroda
lom speciális fajtái.24

Ez utóbbi normatív-műszaki előírás a szabványok, a szabadalmak, az ún. vállalati 
irodalom (gyártmányismertetők), a kutatási jelentések, a disszertációk és a nem publikált
fordítások bibliográfiai leírását szabályozza. Mindhárom szabályzatnak közös jellemzője, 
hogy elsőként tesznek kísérletet az ISBD-nek az analitikus leírásokban való alkalmazására.

Az ISBD-k népszerűsítéséhez az első lépést a n e m z e t i  n y e l v ű  fordítások 
jelentették. 1976-ig kb. 15 nyelvre fordították le az ISBD/M-t25. (Jugoszláviában például 
a szerb-horvát nyelvű fordításon kívül szlovén nyelvű fordítás is készült26.) Az ISBD/M 
hiteles magyar nyelvű fordítása -  az OSzK Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
gondozásában 1977-ben jelent meg.27

Az ISBD/M és az ISBD/S nemzeti bibliográfiai hasznosítása 1972-ben kezdődött
meg (pl. British National Bibliography, Deutsche Bibliographie, Bibliographie de la Cote 
d’Ivoire). A  Deutsche Bücherei munkabizottsága által összeállított adattár28 szerint 1975- 
ig 14 ország kezdte meg az ISBD/M, illetve az ISBD/S alkalmazását nemzeti bibliográfiai 
kiadványaiban. (A  „Magyar Nemzeti Bibliográfia, Könyvek” esetében a számítógépes 
technika alkalmazásával egyidejűleg, 1978-ban kerül sor az ISBD-k bevezetésére.)

Bár a nemzeti nyelvű fordítások jelentősége az ISBD-k elfogadtatásában vitathatat
lan, igazi „honosításukat”  a katalogizálási szabályzatok és szabványok revíziója jelentette. 
Az ISBÖ-előírásokhoz igazodva, az AACR29 6. fejezete és 5. függelékének különkiadása
1974-ben jelent meg, a teljes szabályzat revíziója folyamatban van. A német nyelvterület 
új nagy katalogizálási kódexe, a R A K 30 a leírás szövegére vonatkozó előírásaiban az 
ISBD-ket adaptálja, hasonló a helyzet az új svéd,31 a dán32 és a holland33 szabályzat ese
tében is. Az ISBD/M-t országos szabványként jelentette meg Franciaország (NF Z 4 4 - 
050),34 és a Szovjetunió (GOSZT 71—76).35 Ez a szabályozási hullám nem korlátozódik 
az európai nyelvekre, így például Japán új katalogizálási szabályzata az ISBD-k alapján ké
szül, a TEBROC (Teheran book processing centre) pedig perzsa könyvekre alkalmazta az
ISBD/M-t.

Az ISBD/M nemzeti alkalmazásával kapcsolatos kérdések tisztázását jelentékenyen 
elősegítették a különböző regionális tanácskozások. A skandináv országok szakértői há
rom egymást követő évben (1970: Elsinor, 1971: Lund, 1972: Randsvangen) tanácskoz
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tak az ISBD/M bevezetéséről. 1975-ben a latin-amerikai, országok Bogotában, az afrikai 
országok pedig Lagosban vitatták meg az Egyetemes Bibliográfiai Számbavételben való 
részvételük problémáit, és ennek keretében olyan gyakorlati kérdéseket is, mint az 
ISBD-k, valamint az ISBN és az ISSN bevezetését. 1976-ban az IFLA  rendezett szeminá
riumot az ISBD/M-nek az ázsiai és az arab országok katalogizálási gyakorlatában való al
kalmazásáról. 1977-ben a szocialista országok nemzeti bibliográfiai szakértőinek budapesti, 
tanácskozása az ISBD/M kötelező nemzeti bibliográfiai alkalmazása mellett foglalt állást.36

Hazánkban az MSZ 3424 Könyvtári címleírási szabályok revíziója keretében 1977- 
ben elfogadott MSZ 3424/í — B i b l i o g r á f i a i  l e í r á s .  K ö n y v e k  — egy 
szabvány sor e l s ő  dokumentuma. A  tervek szerint külön-külön szabványok fogják sza
bályozni a különféle dokumentumtípusok bibliográfiai leírását, és külön szabványok fog
ják tartalmazni a besorolási adatok megválasztására illetve alakjára vonatkozó előírásokat. 
Végül e szabványok meghatározott célú (például bibliográfiai hivatkozásként való) alkal
mazásának sajátos kérdéseiről az ún. alkalmazási szabványok (esetleg szabályzatok) fog
nak intézkedni.

Míg az MSZ 3424 1972-es (hatályon kívül helyezett) tervezete az ISBD/M 1971-es 
változatát vehette csak figyelembe, az új magyar szabvány már az ISBD/M első szabványos 
kiadásán alapul. Az MSZ 3424/1 azoknak a szabályzatoknak a sorába tartozik, amelyek az 
ISBD/M-nek nem egyszerű fordításaiként, hanem adaptációjaként készültek. A  magyar 
szábvány minden lényegi kérdésben (az adatelemek köre, csoportosítása, sorrendje, forrá
sai, közlésmódja és a leírás kötelező egyezményes jeleinek használata) összhangban van 
az ISBD/M-mel, néhány részletkérdésben azonban eltérően intézkedik. így pl. a közös fő 
címmel megjelentetett gyűjtemények esetében, a címlapon felsorolt mű-címek az ISBD/M 
szerint csak megjegyzésekként írhatók le, a magyar szabvány viszont megengedi az ilyen 
címek alcímekként való közlését is. Egyes esetekben a magyar szabvány kiegészíti, ponto
sítja az ISBD/M előírásait, így például megfogalmazza a számok írásmódjára vonatkozó 
szabályokat is.

E kisebb módosítások, bővítések mellett a magyar szabvány fontosabb változtatásai 
az alábbiakban foglalhatók össze:

— Az MSZ 3424/1 hatálya kiterjed a könyvtári és a dokumentációs célra készülő le
írásokra is, ezért a magyar szabvány az egyszerűsített leírás szabályait is tartalmazza. Meg
határozza a minden leírás számára kötelező adatminimumot és a további adatok tekinteté
ben lehetővé teszi a válogatást. Intézkedései nemcsak a leírás terjedelmének lerövidítését 
célozzák, hanem az adatok közlésének leegyszerűsítését is (pl. lehetővé teszik az ISBD/M 
által előírt — többnyire latin eredetű — bibliográfiai kifejezések illetve rövidítések helyett 
magyar megfelelőik használatát).

— Míg az ISBD/M mereven előírja az adatok eredeti írásrendszerükben való közlé
sét, a magyar szabvány megengedi a nem latinbetűs írású adatok szabványos átírását.

— Az ISBD/M-ben a többkötetes könyvek leírásának szabályai elnagyoltak, ezzel 
szemben a magyar szabvány részletesen szabályozza az ilyen típusú könyvek leírását is.

— Az NTMIK (Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Központ) norma
tív-műszaki előírásaival analóg módon, az MSZ 3424/1 is kiegészült az analitikus leírás sza
bályaival.
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— Mivel a monografikus (részcímes) sorozat — mint olyan — az időszaki kiadvá
nyok leírásának szabályai szerint dolgozandó fel, és mivel a sorozati adatokra vonatkozó
an az IFLA  is tervbe vette az ISBD/M-nek az ISBD/S-t figyelembe vevő revízióját, a ma
gyar szabvány e revíziót megelőlegezte, és a sorozati adatok leírási szabályaihoz az 
ISBD/S-t alkalmazta.

— A  magyar könyvkiadási gyakorlatban gyakori, hogy a könyv lényeges bibliográ
fiai jellemzőinek egy részét csak a kötéstábla tartalmazza, ezért, a szögletes zárójeleknek 
a leírásban való csökkentése érdekében, az MSZ 3424/1 kiterjeszti a források közül az 
„előzék”  fogalmát a kiadói kötéstáblára és borítóra is.

— A könyvtári katalógusok igényeire való tekintettel, a magyar szabvány kiegészült 
a feldolgozás alapjául szolgáló példány egyedi sajátosságainak leírására vonatkozó szabá
lyokkal is (pl. kolligátum leírása, csonka példányok feldolgozása stb.).

E kiegészítések és módosítások mellett, az MSZ 3424/1 megvitatása során különös 
hangsúlyt kapott a terminológia és a szerkezet kérdése. A terminológiai problémákat az 
okozta, hogy az ISBD/M adaptációja számos, a magyar katalogizálási gyakorlat számára új 
fogalom (pl. főcím, párhuzamos cím, egyéb címadat stb.) bevezetését jelentette. A  szab
ványban használt kifejezések a kidolgozás során többször változtak, így például a javaslat
ban szereplő egyéb címből alcím, a tervezetben használt szakaszból adatcsoport lett. A  
szabvány szerkezetének kialakításánál két homlokegyenest ellenkező nézet ütközött. Az 
egyik sokat hangoztatott igény az instruktivitás volt, eszerint a szabványnak részletekbe 
menő utasításokat kell tartalmaznia. Ahol indokolt nem szabad visszariadnia a szöveg- 
ismétlésektől sem, és szabályait minél több példával kell illusztrálnia. Ezzel ellentétben, 
más vélemények szerint, a részletszabályok felesleges kihímezgetései a szabályzatnak, az 
önismétléseket szigorúan ki kell irtani, és a szabvány tartalma nem hígítható példatárrá. 
Az eredmény — mint számos vitatott esetben — itt is a kompromisszum lett. A  szabvány 
szerkezetileg három rétegre tagolódik. Az első — 1-3 fejezet — a f o g a l o m  m e g 
h a t á r o z á s o k a t  és az á l t a l á n o s  e l ő í r á s o k a t  közli, kibővítve az egyes 
leírás-típusok adatelemeinek illetve adatcsoportjainak felsorolásaival és e felsorolásokban 
az adatelemek státusának (kötelező vagy fakultatív voltának) jelölésével. így ez az első ré
teg úgy fogható fel, mint önmagában is használható sommázat. A szerkezet második réte
ge -  4-6 fejezet -  az e g y k ö t e t e s  k ö n y v e k  és a t ö b b k ö t e t e s  
k ö n y v e  к leírásának, valamint az a n a l i t i k u s  l e í r á s n a k  a részletes sza
bályait és az e szabályokat megvilágosító példákat foglalja magában. Végül a harmadik 
szerkezeti réteget a különböző s e g é d l e t e k e t  tartalmazó f ü g g e l é k e  к 
(rövidítésjegyzék stb.) jelentik.

A  szabványtervezet kidolgozásában, illetve megvitatásában minden könyvtártípus 
képviseltette magát. A szabvány tartalmába való „beleszólás” lehetőségét tovább tágítot
ták az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ, valamint a Magyar Könyvtá
rosok Egyesülete által szervezett viták, így az MSZ 3424/1 közös munka eredményeként 
készülhetett el. Mind a Magyar Szabványügyi Hivatal mellett szervezett szabványbizott
ságban, mind a nyilvános vitákon a katalogizálók többsége egyetértett a nemzetközi 
szabályzatokhoz való igazodás szükségességével, gyakran hangoztatott aggály volt azon
ban, hogy az új szabályok alkalmazása megbontja a könyvtári katalógusok egységességét.

122



Azt nem kívánjuk vitatni, hogy ez az egységesség mennyiben valóságos, és mennyiben fik
ció csupán. Fontosabb érvnek érezzük, hogy a katalógusok szerkezetét elsősorban a beso
rolási adatok megválasztása és alakja, nem pedig a leírás szövegében használt jelek vagy az 
impresszumadatok sorrendje határozza meg, így az ISBD/M-re alapozott új szabvány be
vezetése n e m  teszi szükségessé a katalógusok lezárását, új katalógusok megkezdését. 
Az új szabályok széles körű gyakorlati elsajátítását az OSZK Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ, illetve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által szervezett tanfolyamok 
fogják megkönnyíteni, a szabvány bevezetésére pedig a Magyar Szabványügyi Hivatal szo
katlanul hosszú „türelmi időt”  — két évet — biztosít.
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓ NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATAINAK KÉRDÉSEIHEZ

FÖLDI Tamás

AZ INFORMÁCIÓS RENDSZER ÉS A  NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Szakemberek széles körének bevonásával hosszabb idő óta folynak az országos szak
mai információs rendszer (OSZIR) és azon belül is a K+F-információs rendszer, újabban 
pedig (bár korántsem előzmények nélkül) a társadalomtudományi információs rendszer 
koncepciója kidolgozásának munkálatai. E vizsgálatok tematikájába természetszerűleg tar
tozik bele a nemzetközi információs kapcsolatok áttekintése és koncepciójának kidolgo
zása.*

E téma sokféleképpen kapcsolódik a koncepció fő kérdéseihez. A nemzetközi kap
csolatok ápolása szűkebb értelemben az információs intézmények egyik — nem kevés 
gonddal járó -  funkcionális tevékenysége. Mi azonban nem ezt, hanem a nemzetközi 
kapcsolatoknak az információs rendszerrel való tágabb értelemben vett összefüggéseit kí
vánjuk aláhúzni.

Gyakran szó esik gazdaságunk nyitottságáról. Egy elszigetelt nyelvű kisméretű, kö
zepesen fejlett országnak azonban szükségképpen nemcsak a gazdasága nyitott. Nyitott 
kell hogy legyen a tudománya és a kultúrája is. A  tudományban sem rendezkedhetünk be 
önellátásra, a kultúrában sem korlátozódhatunk a befelé nézésre. Információs rendsze
rünknek ezt a nyitottságot szolgálnia és tükröznie kell. Ez egyfelől azt jelenti, hogy köz

* A szerző egy OMFB munkabizottság tagjaként részt vett ebben a munkában, ami ösztönzést adott e 
cikk megírásához is. Támaszkodik a munkabizottság tematikájára, valamint az e munka keretében 
kiküldött kérdőívekre az alábbi intézményektől érkezett tanulságos válaszokra : Belkereskedelmi Ku
tatóintézet, Konjunktúra- és Piackutató Intézet, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára, MTA Ál
lam- és Jogtudományi Intézet, MTA Könyvtára, MTA Közgazdasági Információs Csoport, MTA Köz
gazdaságtudományi Intézet, MTA Világgazdasági Kutató Intézet, Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum, Országos Piackutató Intézet, OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ, Orszá
gos Vezetőképző Központ.
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