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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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vetítenie kell mindazt az ismeretet, tapasztalatot, amelyet a szocialista gazdaság, a tudo
mány, a kultúra gyümölcsöztethet, másfelől pedig, hogy működésében tudatosan építenie 
kell a nemzetközi kapcsolatokból és a nemzetközi együttműködésből adódó lehetőségek
re és ezek várható bővülésére. A  nemzetközi kapcsolatok helyének, szerepének tisztázása 
a fejlesztési feladatok reális kitűzése, ezért az információs koncepciók fő kérdései közé 
tartozik. A  következőkben a társadalomtudományi információ nemzetközi kapcsolatai
nak néhány kérdését a fentiek fényében kívánjuk felvetni.

A  NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZEREPE 
A  TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓBAN

E kapcsolatok helye, szerepe, jelentősége nagymértékben összefügg a társadalomtu
dományok és társadalomtudományi információ sajátosságaival. Ezek közé tartozik a tár
sadalomtudományok

— osztály-meghatározottsága és ebből fakadó ideológiai funkciója,
— szoros összefüggése az adott nemzeti (gazdasági-társadalmi és kulturális) környe

zettel illetve annak sajátosságaival,
— elemzési eszköztárának korszerűsítésére való törekvés, beleértve a polgári mód

szertan hasznosítható elemeinek kritikus feldolgozását és alkalmazását.
— Az írásos közlés kiemelkedő szerepe a társadalomtudományi kutatásban mint an

nak forrása és egyben eredménye, ami sajátos helyet biztosít a szakmai információnak e 
tudományok művelésében.

— A  társadalomtudományi információ nemzetközi eredményei kritikai alkalmazá
sának szükségessége.

Mindezek egyfelől aláhúzzák a nemzetközi kapcsolatok jelentőségét, másfelől azon
ban utalnak a nemzetközi kapcsolatok intenzív formái kialakításának bizonyos korlátáira 
is.

A  társadalomtudományi információ nemzetközi kapcsolatai az elmúlt években 
mind intenzitásukat, mind irányukat tekintve kedvezően fejlődtek. A  magyar intézmé
nyek és szakértők szép számban vesznek részt a legfontosabb nemzetközi szervezetekben, 
rendezvényeken és kielégítő tájékozottsággal rendelkeznek azokról a nemzetközi kapcso
lati formákról is, amelyekhez közvetlenül nem fűzik szálak őket. Ezenkívül számos terüle
ten egyéb két-és többoldalú kapcsolatok, valamint együttműködések is kibontakoztak. 
Mindezek

— elősegítik a nemzetközi tájékozottságot a hazai társadalomtudományi kutatásban 
és az ezekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek terén;

— hozzájárulnak a hazai társadalomtudományi eredmények eljuttatásához szinte a 
világ minden tájára;

— lehetővé teszik, hogy információs szakembereink ismeretei lépést tartsanak az in
formáció-szervezés és technika nemzetközi fejlődésével és azt is, hogy kivegyék részüket 
az e téren létrejött vívmányok megalkotásából.
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KAPCSOLATAINK A SZOCIALISTA ORSZÁGOKKAL

A nemzetközi információs kapcsolatok a társadalomtudományok terén is a szocia
lista országokkal a legintenzívebbek. E kapcsolatoknak különlegesen nagy jelentősége nem 
szorul külön magyarázatra. Az intenzitás mellett e kapcsolatok egyik legfőbb jellegzetes
sége a sokrétűség.

A  szerteágazó kapcsolati rendszer két pólusáról a Nemzetközi Társadalomtudomá
nyi Információs Rendszerről (MISZON, Mezsdunarodnaja információnnaja szisztéma po 
obscsesztvennüm naukam) és a Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rend
szerről (NTM IR ) ehelyütt nem szólunk részletesen, hiszen e témákról nagyszámú közle
mény jelent meg a hazai szaksajtóban, de még a napilapokban is.

A  MISZON keretében egy sor társadalomtudományban indult el a szocialista orszá
gok akadémiáinak információs együttműködése. Referálólapok, tematikus fordítás- és re
ferátum gyűjtemények jelennek meg és előkészületben van az együttműködés további 
sokoldalú kibontakoztatása. Az NTMIR egyfelől bizonyos dokumentumfajták (pl. egyete
mi és akadémiai disszertációk) terén a társadalomtudományokat is felöleli, másfelől ága
zati alrendszerei (elsősorban a közgazdaságtudománnyal érintkező) határterületeken te
matikailag is érintik a társadalomtudományokat. Hozzá kell azonban fűzni, hogy — bár 
mindkét rendszer még csak kialakulóban van (az NTMIR indulási előnnyel rendelkezik) 
— előreláthatólag együttvéve sem fogják felölelni a társadalomtudományi információ 
egész, széles területét. Ez az egyik indoka annak, hogy a már említett sokrétűség valószí
nűleg hosszabb időn át fennmarad.

A  szocialista országokkal való különlegesen szoros együttműködés további vonása, 
hogy az nem korlátozódik az információs tevékenységek kölcsönös cseréjére nem egyfajta 
információs „külkereskedelem” , hanem ennél több. A  szocialista országok törekednek 
információs politikájuk összehangolására egymás között csak úgy, mint harmadik partne
rek viszonylatában. Utóbbinak jó  példája a szocialista országok nemzetközi szervezetek
ben működő delegációinak együttműködése.

A kapcsolatok sokrétűsége bonyolulttá teszi áttekintésüket. Példaszerűen mégis 
felsorolunk néhányat:

— testvérintézmények több országot felölelő együttműködési kapcsolatai (pl. aka
démiaijogtudományi intézeteké, könyvtári módszertani központoké stb.)

— kutatási együttműködésből kinövő információs kapcsolatok, amelyek részben 
multilaterális akadémiai egyezményeken, részben más multilaterális megállapodásokon 
alapulnak (pl. a modern kapitalizmus-kutatás, a KGST-kutatás stb.),

— főhatóságok közti (KGST, de nem NTMIR) együttműködésből folyó informá
ciós kapcsolatok (pl. oktatásügy, külkereskedelem),

— a nemzetközi szervezetekben folyó közös tevékenységből fakadó együttműködés 
(pl. FID C/3).

A fentieken kívül igen sok bilaterális együttműködési forma is létezik.
Egy sor nehézség folytán a szocialista országokkal fennálló információs együttmű

ködés még nem kielégítő. Ezek közé tartoznak a nyelvi korlátok, a társadalomtudományi 
információs technika viszonylagos fejletlensége, a hazai szervek korlátozott fogadókész-
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sége és ugyancsak korlátozott szolgáltatási lehetőségei, institucionális és adminisztratív ne
hézségek.

A  szocialista országokkal való információs kapcsolatok fejlesztésének fő útja a nem
zetközi rendszerekben és a fejlesztésükre irányuló erőfeszítésekben való részvétel. Emel
lett azonban továbbra is nagy jelentősége van a közvetlen intézményközi együttműködés
nek is. A  kettő nem keresztezi, hanem kiegészíti egymást. Valószínű, hogy nemzetközi 
rendszerek szolgáltatják majd azt a bázist, amelyen a közvetlen intézményközi kapcsola
tok eddiginél intenzívebb formái alakulhatnak ki. Ez utóbbiak jelentősége abban áll, hogy 
közvetlenül kapcsolódnak kutatási feladatokhoz, kutatási együttműködésekhez. Emellett 
a közvetlen, intézményközi együttműködések keretében oldhatók meg olyan folyamatos 
részfeladatok is, amelyekre a rendszerek keretei nem célszerű ha kiterjednek.

A  NEM-SZOCIALISTA ORSZÁGOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK

A fejlett tőkés országokkal való társadalomtudományi információs kapcsolatok túl
nyomó része olyan kormányközi és nem-kormányközi nemzetközi szervezeteken keresz
tül realizálódik, amelyben mindkét országcsoport képviselői együttesen vesznek részt. 
Tőkés országok nemzetközi szervezeteivel csak gyér és esetleges kapcsolatok állnak fenn, 
amelynek keretében a fő szempont a szervezetek dokumentumaihoz való hozzájutás. Ez 
részben kereskedelmi úton, részben kiadvány-csere útján valósul meg, ez a téma azonban 
túlmegy írásunk tárgykörén és külön vizsgálódást érdemel.

Tőkés országok nemzetközi információs szerveivel való kapcsolatokban a kiadvány
csere dominál. Ad hoc jelleggel azonban vannak bizonyos együttműködések, bibliográfiák 
kölcsönös készítése vagy más információs anyagok kölcsönösségi alapon való rendelkezés
re bocsátása. Számos esetben,különösen akkor, hogyha zárt tőkés nemzetközi informá
ciós szervezetről van szó, az ezekbe való bekapcsolódásnak nyugati részről akadályai van
nak, de sokszor számunkra sem kívánatos az ilyen irányú fejlődés.

A  társadalomtudományi információ fejlettsége a nyugati országokban is elmarad a 
műszaki információ fejlettségétől, emiatt, valamint a hazai fogadóképesség korlátái fo ly
tán az információs technika átvételének jelenleg még nincs akkora jelentősége, mint a 
műszaki információban. Ennek ellenére célszerűnek látszik gondos feltárás alapján a kap
csolatok fokozása azokon a pontokon, amelyek a hazai társadalomtudományi információ 
szempontjából fontosak,és amelyek terén a nyugati fél számunkra hasznosítható szolgál
tatásokkal vagy tapasztalatokkal rendelkezik és azokat hajlandó megosztani.

A f e j l ő d  ő o r s z á g o k k a l  való társadalomtudományi információs kap
csolatok rendkívül korlátozottak és csaknem kizárólagosan a nemzetközi szervezeteken 
keresztül valósulnak meg. Megállapítható ugyanakkor, hogy a fejlett tőkés országok meg
lehetősen széles körben kapcsolódtak be a fejlődő országok társadalomtudományi infor
mációs szervezeteinek és tevékenységének kialakításába. Célszerűnek látszana megvizsgál
ni, hogy akár a nemzetközi szervezetekben való fokozottabb aktivitás, akár pedig kétol
dalú kapcsolatok kiépítése útján mely irányokban lenne kívánatos e kapcsolatok fejlesz
tése.
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A  NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓS SZERVEZETEKBEN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS

Mint arra az előzőkben utaltunk, a társadalomtudományi információ nemzetközi 
kapcsolatainak egyik fő formája a nemzetközi információs szervezetekben való közremű
ködés. Ez részben intézményes formában (tagság), részben szakértők intézményesen jó 
váhagyott közreműködése útján valósul meg.

E széles körű tevékenység az alábbi típusokat öleli fel:
1. Részvétel a szakmai tájékoztatás átfogó, kormányközi és nem-kormányközi 

nemzetközi szervezeteinek a társadalomtudományi információval foglalkozó állandó és ad 
hoc szerveiben (az Unesco a FID és az IFLA  egyes szervei).

Az Unesco-val a hazai társadalomtudományi információ kapcsolatai kifejezetten 
jók. E kapcsolatok két vonalon futnak: egyfelől az Általános Információs Program (PGI, 
korábban UNISIST), másfelől az Unesco Társadalomtudományi Osztálya keretében. Ma
gyar szakértők dolgozták ki az Unesco részére a számítógépes társadalomtudományi 
nyilvántartási rendszert (DARE-Data Retrieval System), részt veszünk a társadalomtu
dományoknak PGI (Programm General d ’information) programba való bakapcsolódására 
irányuló munkában és számos más tevékenységben is.

Csaknem két évtizede veszünk részt a FID Társadalomtudományi Osztályozási Bi
zottságának C/3 munkájában. Ez az elmúlt évben nyolc tudományági bizottságra oszlott, 
ezek közül a joginak és a közgazdaságinak magyar elnöke van és részt veszünk a „politi
ka” bizottságban is. Az IFLA  társadalomtudományi és parlamenti könyvtári szekciójában 
többé-kevésbé rendszeres a magyar közreműködés.

2. Részvétel a társadalomtudományi információ nemzetközi szervezeteiben 
(CIIDSS és ECSSIDC).

A CIIDSS, a Nemzetközi Társadalomtudományi Információs és Dokumentációs Bi
zottság, amely negyedszázada fejt ki információpolitikai és gyakorlati információs tevé
kenységet (kiadja például a „Nemzetközi Társadalomtudományi Bibliográfia”  — soroza
tot), a magyar szakemberek részvételének is színtere. A Bizottságnak a hatvanas években 
magyar elnöke volt és jelenleg egy magyar tagja és egy vezetőségi tagja van. Az 
ECSSIDC, az európai információs és dokumentációs központok konferenciája^ múlt év
ben alakult a bécsi Társadalomtudományi Központ és a szovjet Társadalomtudományi 
Információs Intézet kezdeményezésére. Magyar képviselettel zajlott az alakuló ülés és 
részt veszünk az ez évi őszi 2. ülésen is. E szervezet céljául tűzte ki az összeurópai infor
mációs együttműködés fejlesztését a helsinki alapokmány szellemében.

3. Részvétel a társadalomtudományi információ egyes ágainak nemzetközi informá
ciós szervezeteiben.

Ilyen szervezet a Jogi Könyvtárosok Nemzetközi Szövetsége (IA L L  — International 
Association o f Law Libraries), amelyben az Országgyűlési Könyvtár és az Állam- és Jog- 
tudományi Intézet vesznek részt. A szervezetnek magyar igazgató tanácsi tagja van és 
1977-ben sikeres nemzetközi szemináriumot szerveztünk. Tevékenységének központjában 
a szakma fejlesztése és információs tevékenység áll. Az ECSSIDC-hez hasonló jelleggel 
működik rövid idő óta a pedagógiai információ területén az EDICO, az európai nevelés
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ügyi információs együttműködés szerve, amely az Unesco támogatásával jött létre. Mun
kájában az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum vesz részt.

4. Részvétel a nemzetközi társadalomtudományi társaságok információs tevékeny
ségében. (Ilyen pl. a Nemzetközi Statisztikai Intézet, amelynek a Központi Statisztikai 
Hivatal Könyvtári és Dokumentációs Szolgálata szolgáltat magyar bibliográfiai anyagot.)

A  nemetközi információs szervezetekben való részvétellel kisebb-nagyobb mérték
ben, a szocialista együttműködésben rendszerint hatásosan tudjuk befolyásolni e szerve
zetek információs politikáját és politikai arculatát egészben véve is. Ebből a szempontból 
előnyös, hogy viszonylag sok tisztségviselőnk működik nemzetközi szervezetekben. E 
szervezetek keretében magyar intézmények és szakemberek részt vesznek: azokban a nem
zetközi erőfeszítésekben, amelyek a társadalomtudományi információ szervezeti és tech
nikai tökéletesítését célozzák és a nemzetközi együttműködés fokozására irányulnak. E 
szervezetek egy része információs szolgáltatásokat is fenntart, amelyekbe magyar intéz
mények vagy szakemberek is bedolgoznak és ugyanakkor részesülnek az említett szolgál
tatásokban. A részvétel gyakran a szervezet keretén túlmenően is lehetővé teszi, hogy 
nemzetközi tapasztalatokat és gyümölcsöztethető személyes kapcsolatokat is kiépítsünk.

A  legfontosabb nemzetközi információs szervezetekben végzett tevékenységre álta
lában jellemző, hogy hazailag koordinált és többségében szocialista relációban is egyezte
tett. Koordináló szervek főleg a Kulturális Minisztérium és részben pedig a Magyar Tu
dományos Akadémia.

A  nemzetközi szervezetekben folytatott tevékenység sokféle haszna ellenére is 
korlátozott hatékonyságú. E szervezetek jellege nem teszi lehetővé — a főként társadalmi 
munkán alapuló — tevékenység erőteljes racionalizálását, szoros megszervezését. A mun
kálatok átfutási ideje részben a sokoldalú egyeztetés miatt hosszú. E szervezetek általában 
alkalmasabbak az elvi-információpolitikai kérdések kidolgozására mint a konkrét munka- 
programok keresztülvitelére. Többek között ez a körülmény indít arra a vélekedésre, hogy 
a nemzetközi szervezetek közül előnybe részesítendők a kormányközi szervek, melyek
nek a kormányok jóváhagyásával hozott döntései az egyes országokban állami feladatként 
valósíthatók meg. Ez az érvelés elvileg kétségkívül helytálló, az eddigi tapasztalatok azon
ban gyakorlatilag nem látszanak különösképpen megerősíteni. Az állami szervek általában 
az információpolitika irányelveit dolgozzák ki, de a végrehajtás ugyanúgy az információs 
intézmények legtöbbször szűk lehetőségeinek korlátaiba ütközik, mint a nem-kormány
közi szervezetek akciói. A középirányítás szintjén általában társadalmi és nem állami szer
vek koordinálnak, szerveznek. A  kétfajta nemzetközi szervezet kezdeményezéseiből fa
kadó feladatok végrehajtásának körülményei végülis e vonatkozásban sem különböznek 
egymástól.

A nemzetközi szervezetekben folyó hazai tevékenység hiányossága, hogy az egyéb
ként aktívan közreműködő magyar szakemberek nem fordítanak elég gondot az e szerve
zetekben folyó munka megismertetésére a hazai szakközvéleménnyel és szélesebb szak
embergárdának a munkába való bevonására. Ez összefügg a nemzetközi kapcsolatok iránt 
élénken érdeklődő szakemberek korlátozott számával is.
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KAPCSOLÓDÁS A NEMZETKÖZI RENDSZEREKHEZ

Az információtömeg viharos gyarapodása, az intézményközi és nemzetközi kapcso
latok intenzívebbé válása minden területen és a nagy információtömeg gyors kezelésére és 
továbbítására alkalmas technikák kifejlődése lehetővé tette a számítógépes nemzeti vagy 
nemzetközi információs rendszerek kibontakozását .Ez az elsősorban alkalmazott tudomá
nyok területén kialakult új együttműködési forma az utóbbi években kezd tért hódítani a 
társadalomtudományokban is.

A rendszerekkel való kapcsolatok terén még csak a kezdeti lépéseket tettük meg. Ez 
összefügg részben a hazai társadalomtudományi információ helyzetével, részben pedig az
zal, hogy többségükben maguk a rendszerek is (főként a nemzetköziek) még a kialakulás 
vagy a tervezés szakaszában tartanak. A  már működő nemzetközi rendszerek közül meg
említjük a Nemzeti Munkaügyi Szervezet .Könyvtára által kidolgozott és működtetett 
ISIS-rendszert (munkaügy és határterületei) az előkészítés szakaszában lévők közül pedig 
az Unesco által kezdeményezett SPINES-t (tudománypolitika) a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet Könyvtára és a Kanada-i Nemzetközi Fejlesztési Kutatási Központ által megter
vezett DEVSIS-t (társadalmi-gazdasági fejlődés) az ENSZ népesedési program keretében 
elindított POPINFORM-ot (demográfia). Az ISIS kivételével még korai lenne az ezekhez 
való kapcsolódás kérdéseit felvetni, de meg kell említenünk, hogy a fentiek közül némely
nek a kidolgozásában a magyar szakemberek is több-kevesebb részt vállaltak (SPINES, 
DEVSIS).

A fenti világméretű vagy világméretűnek tervezett rendszereken kívül léteznek re
gionális információs rendszerek is. Ide sorolható az AUDISEDa nyugat-európai országok 
oktatásügyi információs rendszere, a Közös Piac jogi információs rendszere. A szocialista 
országok regionális rendszereiről már szóltunk.

Számítógépes információs rendszerekkel a legnagyobb számban nemzeti szinten ta
lálkozhatunk. Ezek közül azok, amelyek a nemzetközi irodalmat széles körűen bevonták 
információs bázisukba, jellegüket tekintve alig különböznek a nemzetközi rendszerektől. 
Megemlítjük az Egyesült Államok oktatásügyi információs rendszerét, az ERIC-et, a Hol
land Gazdasági Tájékoztató Szolgálat „Economic Titles” információs szolgáltatásait, a hu
mán, a társadalom- és a gazdaságtudományokra is kiterjedő DIALOG-rendszert, amelyet a 
Lockheed Corporation Californiában üzemeltet. (Ehhez újabban angol információs intéz
mények is csatlakoznak.) Franciaországban a CRNS Társadalom- és Humántudományi 
Dokumentációs Központja ugyancsak széles bázison nyugvó számítógépes információs 
rendszert működtet.

A nemzetközi rendszerekhez való kapcsolódás a nemzetközi együttműködési politi
ka legbonyolultabb kérdéseit veti fel. Csak néhányat sorolunk fel mutatóban:

— Az a körülmény, hogy egy-egy szakterületen létesülhetnek globális (világméretű) 
regionális (KGST—EGK) és nemzeti rendszerek és ezek nem feltétlenül kompati
bilisek nehéz választási feladat elé állít.

— A nemzetközi rendszerhez való csatlakozás megköveteli a nemzeti rendszer ese
tenként gyökeres átalakítását, figyelemmel az esetleges input-feladatokra és az 
output-fogadására.
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— Szükségessé válik annak a gyakorlati kipróbálása, mi a külföldi információs rend
szerekre való támaszkodásnak a mértéke, amelynél elkerülhető akár a fehér fo l
tok, akár a párhuzamosság túlzott jelentkezése.

— Alapvető jelentőségű a minőségi, gyorsasági, politikai, pénzügyi szempontok 
mérlegelése stb.

Teljességgel elképzelhetetlen, hogy a nemzetközi rendszerekkel való kapcsolat mai 
állapotán akár 5—10 éven belül is minden lényeges területen változtassunk. Arra azonban 
bizonyára van mód, hogy egy-két kiválasztott területen előrehaladhassunk. Ilyen terület
nek látszik pl. az oktatásügy, a közgazdaságtudomány, ahol a nemzetközi rendszerek 
nyújtotta feltételek kedvezőek és a hazai feltételek is megteremthetők.

TUDOMÁNYÁGI ELTÉRÉSEK

Kézenfekvő, hogy a társadalomtudományi információ egyes ágainak nemzetközi 
kapcsolatai mind szélességüket, mind intenzitásukat tekintve meglehetősen eltérőek.

Általában elmondható, hogy minél nagyobb volumenű egy adott tduományág 
az információs tevékenység, annál kiterjedtebbek a nemzetközi kapcsolatok is. Ennek 
megfelelően rendkívül kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik a közgazdaságtu
dományi információ, széles körű nemzetközi kapcsolatok jellemzik a pedagógiai, a jogi, 
a tudományszervezési, a könyvtártudományi információt, viszonylag szerényebb mérté
kűek a nemzetközi kapcsolatok a politikai, a vezetéstudományi információ terén és alig 
tudunk ilyen kapcsolatokról a szociológia vagy a történettudomány terén.

Nagymértékű leegyszerűsítés volna, ha csupán a terjedelem, vagy a fejlettség mérté
kében látnánk az ágazati különbségek magyarázatát.

Egyes tudományágak szempontjából másodlagos jelentőségű maga a szakirodalmi 
tájékoztatás. Ilyenek a történettudomány, a régészet, a művészettudományok egy része. E 
tudományágakban például a külföldi levéltári kutatás, az ásatások külföldön, a tanul
mányutak, a népzenei anyagok felvétele külföldön stb., azaz általában a primer adatok 
számos kutatásban elsőbbséget élveznek a szekunder információkkal szemben.

A nemzetközi információs kapcsolatok jelentősége még egy tudományágon belül is 
eltérő. A közismerten nemzetközi kapcsolatigényes közgazdaságtudomány némely terüle
te pl. a hazai gazdaság vizsgálatának egyes kérdései csak módszertani vagy összehasonlító 
elemzési szempontból igényelnek külföldi eredetű információt, viszont a külgazdasági té
mák kutatásának az utóbbi a bázisa.

Az sem véletlen, hogy a közgazdaságtudomány terén pl. igen széles körű és eseten
ként színvonalas a nemzetközi együttműködésbe való bekapcsolódás az információ-tech
nika fejlesztése terén -  amit egyes szakértők is végezhetnek - ,  kisebb viszont a nemzet
közi kapcsolatok jelentősége a közvetlen információs tevékenység szempontjából, mert je 
lenleg kevés szervezet tudja az információkat fogadni, vagy szolgáltatni egy intenzív nem
zetközi együttműködés keretében.

A nemzetközi információs kaapcsolatok ágazati különbségeinek fontos összetevője, 
hogy a kutatásban vagy az adott gyakorlati tevékenységben mennyire intenzív a nemzet
közi együttműködés, illetve, hogy az olyan tárgykörökben vagy közelítésben bontako
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zott-e ki, ami serkentőleg hat a nemzetközi információs kapcsolatokra. Ez az összefüggés 
azonban nem feltétlenül jelent pozitív korrelációt, egyrészt a kutatási kapcsolatok nem 
feltétlenül járnak intenzívebb információs együttműködéssel, másrészt az sem ritka, hogy 
az információs együttműködés megelőzi a kutatási és egyéb gyakorlati kapcsolatok kiala
kulását.

Az ágazati különbségeknek végül van egy igen banális további magyarázata: min
den tapasztalat szerint a nemzetközi kapcsolatok ott fejlettek, ahol ápolásukra alkalmas 
és gondot fordító szakemberek dolgoznak.

TUDOMÁNYÁGI KERESZTMETSZET: A  KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI 
INFORMÁCIÓ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI

A  közgazdaságtudományi (közgazdasági) információ a társadalomtudományi infor
máción belül a legszerteágazóbb terület. Ez visszatükröződik a nemzetközi kapcsolatok
ban is.

A sokrétű s z o c i a l i s t a  k a p c s o l a t  o k  egy része a tudományág egé
szét átfogó jellegű, illetve világgazdasági tárgyú információs tevékenység terén bontako
zott ki, más része az úgynevezett ágazati és funkcionális gazdaságtanok terén. A z előbbi
ek sorába tartozik a MISZON keretében folyó együttműködés, amelyet az Akadémiai 
Könyvtár szervez és részben ellát, és az akadémiai intézetek közötti együttműködés. Meg
említendő, hogy az akadémiák közötti többoldalú kutatási együttműködési megállapodá
sok keretében is folyik a Világgazdasági Kutató Intézet közreműködésével információs te
vékenység (a modern kapitalizmus kutatása és a fejlődő országok kutatása témáiban). Ide 
tartoznak egy-egy intézet bilaterális információs kapcsolatai.

A  szocialista országok közgazdasági felsőoktatási intézményeinek könyvtárai között 
is kialakult egyfajta kapcsolat, ebben azonban az utóbbi időben kevéssé veszünk részt. 
Ez a szocialista országok oktatásügyi minisztériumai nemzetközi együttműködésének ke
retébe ágyazódik. Szervezője a pozsonyi Központi Közgazdasági Könyvtár.

Kutatási együttműködéshez kapcsolódva szerveződött meg a KGST Nemzetközi 
Közgazdasági Intézetével együttműködő közgazdasági kutatóintézetek információs kap
csolata. Az együttműködésben magyar részről öt intézet vesz részt.

A  funkcionális és ágazati gazdaságtanok sajátossága, hogy az ezek kutatására szer
vezett intézetek többsége a megfelelő főhatóság keretében működik. A főhatóságok kö
zötti szocialista együttműködés keretében helyenként többé-kevésbé intenzív információs 
együttműködés is kialakult. Ezek egy része pl. a belkereskedelem és az agrárgazdaságtan 
területén beletartozik az NTMIR-be mint alágazat vagy annak a része, más köre azonban 
ezen a kereten kívül maradt, mint pl. az árintézetek, a külkereskedelmi kutató intézetek 
információs együttműködése.

A n e m - s z o c i a l i s t a  k a p c s o l a t o k  túlnyomórészt a nemzetközi 
szervezetekben valósulnak meg a közgazdaságtudomány területén is. Megemlíthetjük a 
FID keretében folyó osztályozásfejlesztési tevékenységet, amelyben hosszú idő óta erőtel
jes a magyar részvétel. A C1IDSS „Nemzetközi Közgazdasági Bibliográfiá” -hoz való ma
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gyár adatszolgáltatást a Közgazdaságtudományi Intézet végzi. Alkalmilag bekapcsolódik a 
magyar közgazdasági információ az IFLA  munkájába is, valamint más nemzetközi együtt
működésekkel is fennáll nem rendszeres kapcsolat. Ide számíthatók a külföldi referálóla
poknak végzett hazai adatszolgáltatások, pl. az amerikai Journal o f Economic Literature 
részére végzett referálás. Megemlítendő még, hogy az ún. ipari, vagy műszaki-gazdasági tá
jékoztatás, továbbá a mezőgazdasági tájékoztatás terén — ezekre nem térünk ki — igen sok 
olyan kapcsolat áll fenn, amely több-kevesebb érvénnyel a közgazdasági információs kap
csolatok közé is sorolható.

Külön említjük meg, bár szoros értelemben véve nem tartozik a nemzetközi kap
csolatok formái közé, de tartalmát tekintve ezeket szolgáljam Világgazdasági Kutató Inté
zet Tájékoztatási Szolgálata által kiadott „Hungarian Economic Abstracts”  c. referáló fo 
lyóirat. (A  társadalomtudományi információ lényeges hiányossága, hogy más tudomány- 
területen alig folyik ilyen tevékenység.)

Hozzá kell tennünk, hogy a sokféle kapcsolat annak ellenére áll fenn, hogy a köz
gazdaságtudomány mégcsak nem is tekinthető a nemzetközileg legjobban szervezett tár
sadalomtudományi információs ágazatnak, hogy nincs olyan szervezete, mint pl. a Jogi 
Könyvtárosok Szövetsége és a nagy nemzetközi információs szervezeteknek sincs közgaz
dasági szekciójuk.

A  NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK DOKUMENTUMAI 
ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

A nemzetközi információs kapcsolatok végső soron a tájékozottság megjavítását 
szolgálják. Ezért nem mellékes kérdés, milyen mértékben járulnak hozzá a nemzetközi 
kapcsolatok a dokumentumellátás javításához. Itt is figyelmen kívül hagyjuk a kiadvány
cserét a nemzetközi kapcsolatoknak ezen alapformáját.

Viszonylag legmegnyugtatóbb a helyzet a nemzetközi információs szervezetek do
kumentumaival kapcsolatban. Mivel ezekben a szervezetekben általában könyvtárosok 
dolgoznak, magától értetődően gondoskodnak a dokumentumok megfelelő kezeléséről és 
hozzáférhetőségéről.

Ugyanezt nem mondhatjuk el a nemzetközi tudományos és szakmai szervezetek do
kumentumairól. Ez a kérdés persze túlnő a társadalomtudományi információ problemati
káján. Csak hozzávetőleges ismeretekkel rendelkezünk a nemzetközi szakmai és tudomá
nyos szervezetekben való magyar részvételről. Nincs áttekintésünk arról, hogy ezek közül 
mely szervekben és milyen mértékben folyik információs tevékenység is. Nincs szabályoz
va, hogy a szervezetek által kibocsátott primér jellegű információk (konferenciairatok és 
egyéb könyvkereskedelmi forgalomban nem kapható dokumentumok) gyűjtése, nyilván
tartása hogyan, hol történjék, milyen módon biztosítandó a hozzáférés. E szervezetek 
magyar tagjai gyakran egyének, vagy olyan tudományos társaságok, amelyek nem tarta
nak fenn könyvtárat, dokumentációs részleget, tehát módjukban sincs a primér doku
mentumokkal kapcsolatos teendőket szakszerűen ellátni.

Hasonló a helyzet azokkal a nemzetközi rendezvényekkel kapcsolatban, amelyeket
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nem valamely nemzetközi szervezet hív össze. A  hazai társadalomtudományi kutatók 
ugyan nagy számban vesznek részt különböző nemzetközi, illetve külföldi konferenciákon, 
ezek dokumentumai azonban csak esetlegesen állnak a kutatás, illetve az információs in
tézmények rendelkezésére. A  kiutazók a konferencia-anyagokon kívül más dokumentu
mokhoz is hozzájutnak sok esetben, ezek sem kerülnek be a hazai információáramlásba.

Noha a társadalomtudományok területén évente több mint 1000 tudományos ki
utazás történik, az utijelentések nem kerülnek oly módon tárolásra, illetve feldolgozásra, 
hogy azok tudományos felhasználásra hozzáférhetőek legyenek. Az információs közpon
tok is legfeljebb csak a saját főhatóságuk köréből kiutazók útijelentéseit gyűjtik, vagy 
azokhoz férhetnek hozzá. Minden további csupán esetleges.

Következésképpen mind az utitapasztalatokhoz, mind a nemzetközi kapcsolatok 
során szerzett dokumentumokhoz való hozzáférés feltétlenül biztosítandó, mégpedig 
olyan ésszerű szabályozás révén, amely összekapcsolja a közérdeket és az egyéni érdeket.

A  fenti problémák együttvéve azt is jelentik, hogy ma még nem megoldott a nem
zetközi tudományos kapcsolatok dokumentációja. Az említett hiányokat növeli, hogy 
nem kielégítő mértékben állnak a hazai társadalomtudomány és kutatás rendelkezésére, 
amelyek lehetővé tennék ezek anyagainak előzetes megrendelését (utólag gyakran nem, 
vagy csak hiányosan férhetők hozzá). Általános az igény h a z a i  k ö z p o n t i  
s z o l g á l t a t á s  biztosítására e téren.

NÉHÁNY ELVI ÉS GYAKO RLATI KÉRDÉS ÉS FELADAT

A társadalomtudományi információ nemzetközi kapcsolatainak áttekintése arról 
győz meg, hogy egyfelől ugyan e kapcsolatok indokoltan széles terjedelműek, de össz
hangban azokkal az egyenlőtlenségekkel és hiányosságokkal (ha nem is mindig azonos 
pontokon), amelyek a társadalomtudományi információt általában jellemzik,a nemzetkö
zi kapcsolatok is a fejlesztendő területek közé tartoznak.

A fejlesztés egyik fontos tényezője e k a p c s o l a t o k  t u d a t o s  a l a k í 
t á s a .  Annak követekztében, hogy nálunk még nincs -  egyébként másutt sem -  meg
alapozott társadalomtudományi információpolitika, még kevésbé ennek megfelelő szer
vezet és anyagi bázis, a nemzetközi kapcsolatok építése is nélkülözi azt a szilárd alapot, 
amelynek hiányában e kapcsolatokban csupán dicséretes egyéni erőfeszítések szükségkép
pen korlátozott eredményei tükröződhetnek.

A tudomány nemzetközivé válása és az információáradat, valamint a szelektív fej
lesztés követelményei mellett ma már a szakmai információ egyetlen ágazatában sem le
hetséges olyan fejlesztési koncepció kidolgozása, amely kezdettől fogva nem számol a 
nemzetközi együttműködésből adódó lehetőségekkel és kötelezettségekkel. A társadalom- 
tudományi információ terén ezért olyan szervezeti-technikai megoldásokat célszerű meg
valósítani, amelyek jelentősen fokozzák e terület fogadó- és szolgáltató képességét a nem
zetközi együttműködésben.

A társadalomtudományok, sajátos nemzeti keretek között történő fejlődése ugyan
akkor megköveteli, különösen a primer dokumentumok beszerzésében és a szakmai tájé
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koztatás fejlettebb formáiban az ország tudományos szükségleteinek közvetlen és önálló 
kielégítését. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi együttműködést a primer források biztosí
tásán túl mindenekelőtt a szekunder tájékoztatás szignaletikus szintjén célszerű fejleszte
ni. Ezen a szinten azonban bátran kellene támaszkodni elsősorban a szocialista, de akár a 
tőkés nemzetközi vagy nemzeti információs intézményekkel való kapcsolatokra is, fel
használva azok eredményeit, kiküszöbölve a párhuzamos munkákat.

A  nemzetközi együttműködés fontos politikai és szervezeti kérdése a különböző 
együttműködések k o m p a t i b i l i t á s a .  Ebből a szempontból igen jelentős a ma
gyar szakemberek közreműködése az információ-szervezési és -technikai együttműködé
sekben. Mint kis országnak, elemi érdekünk a nemzetközileg mind inkább összehangolt 
technikák fejlesztése és az öncélú különállásra való törekvések visszaszorítása vagy legaláb
bis gyengítése.

A  kompatibilitás hiányában ugyanis nemzetközi kapcsolatainkat teljesen különálló 
vonalakon kellene fenntartanunk, ami teherbíróképességünket túlzottan igénybe venné.

További kérdés, hogy egy koordinált nemzetközi kapcsolati politika mennyiben je
lentsen c e n t r a l i z á c i ó t .  A  kutatást közvetlenül szolgáló nemzetközi kapcsola
tokban minden bizonnyal nagy helyet kell biztosítani a decentralizált megoldásoknak is, 
mivel a kutatóhelyek képesek leginkább a profiljuknak megfelelő külföldi intézmények
kel való közvetlen információs kapcsolatok létesítésére. A  központi információs intézmé
nyeknek viszont kiemelt szerepük kell hogy legyen

— az ágazati információs politika keretében a nemzetközi kapcsolatok fejlesztési 
irányai kidolgozásában, e kapcsolatok egészséges irányú fejlesztésének serkenté
sében,

— a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokban azok hazai bázis-intézményei
ként,

— a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő információs funkciók ellátásában.
Nyomatékosan alá szeretnénk húzni, hogy a nemzetközi együttműködés annyiban

sikeres és hatékony, amennyiben közvetlen és kézzelfogható hozzájárulást jelent nem el
sősorban információellátásához általában, hanem nagyon is konkrétan a legfontosabb, 
már folyó, és a jövőbeni kutatásokhoz, a gyakorlati igények kielégítéséhez. Kapcsolati 
politikánkban ezért célszerű megfelelő arányt kialakítani az általános jellegű — szervezeti
módszertani stb. — együttműködések és a kutatásokat,valamint a gyakorlati tevékenysége
ket közvetlenül elősegítő együttműködések között. Mai gyakorlatunk szerint viszont 
könnyebb részt venni egy harmadrangú nemzetközi konferencián, mint konkrét tárgyalá
sokat folytatni fontos intézményekkel a konkrét együttműködés kérdéseiről. Azért is 
hangsúlyozzuk a célirányos kutatáshoz-gyakorlathoz közvetlenül kapcsolódó együttmű
ködés fontosságát, mert általános tapasztalat, hogy a nemzetközi kapcsolatok fejlődésé
vel párhuzamosan erősödnek a redundáns elemek, a senkinek sem szükséges dokumentu
mok, információk cseréje, az általánosságban mozgó viták, eszmecserék.

Végezetül, de nem utolsó sorban felvetjük a nemzetközi információs kapcsolatok 
k á d e r k é r d é s é t .  Az a sokirányú aktivitás, amelyről a fentiekben igyekeztünk ké
pet adni, viszonylag kevés személyre összpontosul. Sok tényező előidézője ennek az álla
potnak. Kezdjük azzal, hogy a társadalomtudományi információ káderhelyzetét általában
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sem tartjuk rózsásnak. Folytatjuk azzal, hogy számos intézményben munkaerő, anyagi és 

egyéb korlátok folytán nincs lehetőség a nemzetközi kapcsolatok kívánatos mértékű 
ápolására. Ezt szemléleti problémák is súlyosbíthatják. Viszonylag kevés nemzetközileg 
tárgyalóképes szakemberrel rendelkezünk. Ezek egy része,bár szívesen részt venne a nem
zetközi kapcsolatokkal összefüggő tevékenységben, a kiutazási keretek szűkös volta mi
att nem jut hozzá, márpedig nemzetközi kapcsolatok nélkül a nemzetközi kapcsolati te
vékenységet itthon sem lehet sikeresen folytatni. Nagyon kevés a társadalomtudományi 
információs célú tanulmányút, hosszabb, valóban behatóbb tanulmányokat lehetővé te
vő összetöndíjakat pedig az utóbbi években tudomásunk szerint a társadalomtudományi 
információ egyetlen dolgozója sem kapott, holott 5—6 évvel ezelőtt nem egy példa volt 
rá (Ford-, Unesco-ösztöndíj stb.). A hazai társadalomtudományi információs intézmények 
korlátozott fogadó és szolgáltató képessége mellett a kádertényező a nemzetközi kapcso
latok fejlesztésének legfőbb korlátja. Szükséges, hogy az egyetemi, a munkahelyi képzés
be, a társadalomtudományi információs káderfejlesztési tervekbe szervesen beépüljön a 
nemzetközi tapasztalatok megalapozása és állandó bővítése.
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FÓRUM

GONDOLATOK AZ ORSZÁGOS SZAKMAI INFORMÁCIÓS RENDSZER
TERVEZÉSÉNEK IDŐSZAKÁBAN

ZSIDAI József

A  HAZAI TÁJÉKOZTATÁS ÉS SZAKIRODALMI ELLÁTÁS KRITIKÁJA

A Magyar Tudomány c. folyóiratban vitára invitáló felhívás jelent meg, amely 
,A  kutatási-fejlesztési információellátás helyzete és fejlesztésének feladatai* címet vise
li (M.T. 1977. 9. sz. 680—687.p.; szerzők: KUNSZT György -  PRÁGER István.) Az 
értő közvélemény felcsigázására irányuló írás igen fontos előzményekre támaszkodik.

A  párt Politikai Bizottsága 1977. június 28-án tartott ülésén megvizsgálta az 1969- 
ben közzétett tudománypolitikai irányelvek végrehajtásának eddigi tapasztalatait (M.T. 
1977. 9.sz. 641—655. p.). Ennek keretében a tudományos kutató-fejlesztő munka infor
mációellátásának helyzetét is értékelték. A  kibocsátott állásfoglalás (1.6. pontja, 645.p.) a 
pozitív előrelépés honorálása mellett a hátráltató hiányosságokat a következőképpen sum
mázta:

A z  egységes kutatási-fejlesztési információs rendszer kiépítésének 
azonban nincs világosan megfogalmazott koncepciója. Gátolja a tu
dományon belüli és tudományágak közötti együttműködést és a 
koordináció továbbfejlesztését, hogy nem kielégítőek a kölcsönös tá
jékoztatás és tájékozódás feltételei. A  növekvő mennyiségű informá
ció szolgáltatásához nincsenek korszerű eszközeink, nincs elegendő 
és korszerű ismeretekkel rendelkező szakemberünk. Az e célra fordí
tott anyagi eszközök szétforgácsoltak. Lényegében megoldatlan és 
koordinálatlan a nemzetközi információs rendszerekhez való kapcso
lódásunk.”

A  párt állásfoglalásának azért van különös jelentősége a szakterület szempontjából, 
mert alighanem először irányult a politikai vezetés figyelme a műszaki és tudományos ha
ladásnak erre a szférájára. Ha 3—4 esztendővel korábban került volna erre sor, akkor már 
előbbre tartanánk a lemaradás behozásában.

Egy másik csatornán, ugyancsak 1977-ben, a kormány Tudománypolitikai Bizottsá
ga is kezdeményező lépéseket tett. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság által készí
tett elemző tanulmány alapján áttekintette az információellátás teljes metszetét és hatá
rozott az Országos Szakmai Információs Rendszer (OSZIR) koncepciója kidolgozásának 
ügyében. A munkát 1978 végéig el kell végezni, illetőleg be kell fejezni, éspedig a lehető 
legszélesebb szakmai nyilvánosság előtt. Jelen írásban a nyilvános vitához próbálok csat
lakozni, bizonyára mentesen a műegyetemi munkahely követelményeitől, körülményei
től.
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Elöljáróban az országos méretű szakmai információs rendszer egyik sarkalatos pont
jához, a „rendszer” felfogásához szeretnék szólni. Szorosabb nyelvi megközelítésben a mai 
állapot nem felel meg a rendszer szó követelményeinek, többek közt azért sem, mert a 
rendszert tervezik, am i á l l a p o t u n k  pedig jobbára spontán fejlődés eredménye. 
A  társadalmi szükséglet viszont egyfajta szabályozó képességgel rendelkezik és ezzel ösz- 
szefüggésben az 1977-ig kiépült információs struktúrát is én-rendszernek érzem, noha a 
fogalom szemantikai jellegéhez kissé lazább szerkezetet társítok. Tény ugyanis, hogy az 
információs intézmények hosszú éveken át jobbára el tudták látni a társadalom ezirányú 
igényeit, és csak az utóbbi néhány évben erősödött fel az információs hiányérzet és elége
detlenség.

Most, amikor lépni akarunk — esetleg öles léptekkel —, bizonyára sor kerül a rend
szer struktúrájának radikális módosítására is. Ezen gondolkodva kétfajta szorongást ér
zek: az információs rendszer struktúrájának megítélésében az egész világon megoszlanak a 
szakmai vélemények, jelezvén, hogy igen nehéz dologról van szó ; másodszor : az eddigi ta
pasztalatok kellő önismeret és önkritika szűrőjén tisztulnak-e át majd az új rendszer szö
vetébe? — Ez utóbbi gondolatkört próbálom tágítani és sűríteni.

A Z  INFORMÁCIÓS RENDSZER TERMÉSZETE
ÉS A  TÁRSADALOM IGAZGATÁSI STRUKTÚRÁJA KÖZTI ELLENTMONDÁS

A  hazai információs rendszer ügyvivőinek szemléletében eluralkodott az igazgatási 
struktúra egyedül helyes, lehetséges útja. Ezért az információs rendszer struktúráját mi
nisztériumok, országos hatáskörű szervek revíziós feladataihoz igazítják. Ezzel szemben az 
információs eszközök a tudományok rendszertanának törvényei szerint készülnek minden 
országban és eszerint igyekeznek hasznossá válni. így aztán a rendszer hivatalos képe: épí
tésügyi tájékoztatás; kohó- és gépipari tájékoztatás; vízügyi tájékoztatás stb. A  tájékozta
tó eszközök rendje pedig: fizika, kémia, matematika, kohászat, környezetvédelem stb., 
vagyis az igazgatási felállás ellentétpárja a Kutatás+Fejlesztés (K+F) alaprendszereinek az 
összessége.

Az ellentmondás feloldása a mai napig nem történt meg. Jelenleg is külön úton, 
időnként egymással szemben állva, vagy egymással versengve fejlődnek a tudományok sze
rinti és a tárca-struktúrájú tájékoztató rendszerek. Az utóbbiak gazdái az említett főható
ságok, az előbbiek otthonai a nagy könyvtárak.

Az információ ellátásában folyó szaktudományi elrendeződés és az igazgatási struk
túrában jelentkező interdiszciplináris kép és szükséglet arra int Jiogy a rendszer lényegét 
egyidejűleg két oldalról célszerű közelíteni: szaktudományi és a társadalom igazgatási ol
daláról.

A  szakmai információs eszközök, kezdve a szakfolyóiratoktól és bezárva a számító
géppel olvasható mágneses adattárakkal, jó l szakosított elkülönülésben hozzáférhetők. Mi
vel e tekintetben eléggé tiszta helyzetképpel van dolgunk, megfontolandó a szakágazati 
információs rendszerek gyors kifejlesztése, üzembeállítása, és az igazgatási struktúra épít
kezzen ezekből az elemekből. A  haladás így koncentrált lesz, gazdaságos és nagyléptékű.
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AZ AUTARCHIA MINT A KOOPERÁCIÓ ELLENTÉTPÁRJA

Az ellentmondások és negatív tényezők sorából sajnálatosan tör elő az autarchia 
roppant fényereje. Az autarchia itt azt jelenti, hogy számos tájékoztató központ és tudo
mányos könyvtár is igen sok tudományág letéteményesének tekinti önmagát. Tegyük hoz
zá: egyedül hivatott, egyedül értő letéteményesének. Ennek az alapjaiban helytelen gya
korlatnak az a következménye, hogy a megszámlálhatatlan sokféleség rontja a szakosodás 
esélyeit, lassítja a munkamegosztás fejlődésének ütemét. — Alighanem az autarchia rop
pant gyökérzete, ezzel ellentétben a kooperáción nyugvó igényes szakosodás totális elég
telensége ad együttesen magyarázatot a hazai tájékoztatás és könyvtári teljesítmény köze
pes, nem kielégítő helyzetére. Itt keresendő a fejlődés makacs gát-rendszere!

Ma az egész világon a gazdaság és a tudomány legkülönbözőbb területein a szako
sodás, a munkamegosztás, az egy-egy célra irányuló összefogás, közös koncentráció bámu
latos hatékonyságot eredményez minőségben és ökonómiában egyaránt. A  hazai informá
ciós ügyre ennek az ellenkezője jellemző : önellátás, önfitogtatás, önelégültség. Éppen emi
att ismételten le kell rögzíteni, hogy a szakosodás magasrendű előnyei az információs 
rendszer struktúrájában és gyakorlatában ma még kisebbségben vannak, a kooperáció 
eredményei rendkívül silányak és mindez igen nagy hiba!

CENTRALIZÁLÁS -  DECENTRALIZÁLÁS -  ELAPRÓZOTTSÁG

Az információs struktúrára jellemző az elaprózottság is. Ezzel összefüggésben a pár
huzamosság is, amely az anyagi eszközök és a szellemi kapacitások megengedhetetlen po
csékolásához vezet. Ezek a jelenségek az autarchia ikertestvérei.

Vannak vélemények, amelyek ezért a centralizálási elv feladását és a decentralizálási 
elv érvényesülését hibáztatják. Pedig nem nehéz belátni, hogy az elaprózottság nem a de
centralizálás csődje, hanem a centralizálás és a decentralizálás arányainak a torzulása. Az 
aránytévesztés pedig a szakosított munkamegosztás alacsony fejlettségi szintjének a tükre. 
— Arról van itt szó, hogy egyetlen vállalat, könyvtár, tájékoztató szerv sem meri egy-egy 
információs terület ellátását nyitva hagyni, úgy, hogy kizárólag egy másik intézmény szol
gáltatásaira hagyatkozzék. Felfokozott bizalmatlanság uralkodik, ezért az önellátás alter
natívája honosodott meg. így mindenki mindent csinál elve alapján a sokféleség vált szak
mai ideállá, egyidejűleg a minőség ellentétpárjává.

Az elaprózottság felszámolását egyedül a szakosított, megbízható teljesítményt 
nyújtó országos rendszerek kiépítése útján lehet elérni. A  szerződések által és a viszonos
ság elve alapján is szavatolt teljesítőképesség és munkamorál — valószínűleg — automatiku
san helyreállítja majd a centralizálás és decentralizálás eltévedt arányait. Ehhez azonban 
még számításba kell venni az intézményi és a vezetői presztízst, mint nehezen leküzdhető 
statikus gyarlóságot. Az ésszerű kommunizálást azonban itt is végre kell hajtani, mert 
enélkül nincsen, nem lehet haladás.
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A JELADÓ INFORMÁCIÓ ÉS A  SZAKIRODALMI BÁZIS SZÉTVÁLÁSÁNAK 
H ÁTRÁNYA

A tájékoztató intézetek eleve — vagy jobbára — szaktájékoztatásra rendezkedtek be, 
mit sem törődve az eredeti közlemények hozzáférhetőségével. Óriási munkával és költség
gel, de sokkal alacsonyabb szinten helyettesíteni, illetve utánozni próbálják a külföldről 
beszerezhető és be is szerzett tájékoztató eszközöket. A nagy igyekezet torzítja azt az op
tikát is, amelyen át látni kellene a feldolgozásban és a publikálásban jelentkező ötszörös, 
néha tízszeres párhuzamosság tényét. És látni kellene azt is, hogy a nagy nemzetközi vál
lalkozásokkal nem kelhetünk versenyre sem az ellenőrzött anyag mennyiségét, sem a fel
tárás minőségét tekintve. (Igaz, a hazai törekvések kiemelt érdeme az anyanyelvűség.)

Másfelől a baj ott kezdődik, hogy a legtöbb tájékoztató intézet nem rendelkezik 
megfelelő szakirodalmi bázissal. Sőt, amikor a jeladás jeladó információ-hordozóból tör
ténik, akkor az előálló szakirodalmi igény semmilyen korrelációban nem áll a szakirodal
mi bázis hazai helyzetével és lehetőségeivel. Következésképpen itt a kutatás három ténye
zője: a k u t a t ó  a t á j é k o z t a t á s  és az e r e d e t i  k ö z l e m é n y  meta
fizikai elkülönülésben válik akcióképtelenné. Nem kétséges, hogy az információ és a hoz
zá tartozó eredeti publikáció megbomlott összetartozását újra fel kell fedezni, hasonló
képpen a könyvtárak reneszánszát is erre az útra kell segíteni.

AZ INPUT-OUTPUT DILEMMA,
MINT A  KOMPUTERIZÁCIÓ EGYIK KULCSKÉRDÉSE

Szakmai körökben és a felhasználók körében is teijed a komputerizálás eszménye. 
A tudományos és szakkönyvtárakban ma már senki sem zárkózhat el a bibliográfiai mun
ka eme technikai modernizálása elől. A tájékoztatásban a frontáttörés küszöbén állunk. A  
munkaasztalokon ott fénylik már az a jelző tábla, amely a tájékoztatás irányát a számító
géphez irányozza. Túl vagyunk már a tétovázó barátkozáson is, hiszen immár jó 10 éves 
kísérleti szakasz áll mögöttünk. Ez a tíz év az útkeresés jegyében telt el, tele izgalommal, 
kínos várakozással, az új rend teremtésének kemény akarásával.

A kísérleti szakaszban három alkalmazási területen folytak tartalmas próbálkozá
sok:

-  könyvfeldolgozás, és ennek nyomán állománygyarapodási jegyzékek készítése 
(JATE, Szeged; OSZK: nemzeti bibliográfia)

-  indexek készítése (OMKDK, Országos Vezetőképző Intézet; Országgyűlési 
Könyvtár stb.)

-  szaktájékoztatás, adaptációs folyamatok (VVE: kémia; KFKI-OM KDK: fizika; 
NME: kohászat).

Az információszolgáltatás szempontjából a szaktájékoztatás eredményei a legszá
mottevőbbek, ezért bővebben ezzel a kérdéskörrel foglalkozom.

Az itt a döntő kérdés, hogy elkészítjük-e magunk az inputot, azaz létrehozzuk-e sa
ját magunk a szükséges adattárakat, a tájékoztatás bázisait; vagy vásároljuk-e meg a külföl
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di mágneses adattárakat, azaz csak output feladatra vállalkozzunk? Ebben az igen nehéz 
kérdésben kell dönteniök az információs testület irányítóinak és a szakma felelős képvi
selőinek.

A  HAZAI AD ATTÁR ELKÉSZÍTÉSÉNEK VÁZLATOS ÚTJA

A  séma vonzóan egyszerű. Kell egy jó magyar nyelvű tezaurusz. Ennek segítségével 
szakemberek a szóbanforgó tudomány és a tezaurusz követelményei szerint minősítik a 
dokumentumokat, azaz előkészítik az inputot. Tanfolyamon kiképzett (adatelőkészítő és 
gépkezelő) munkatársak lyukasztják, beviszik a gépbe az adatokat, amelyek valamilyen 
mágneses adathordozóra kerülnek. Ezután kérdezünk a géptől a tezaurusz kódolt elemei
vel, és az adatok nyomban megjelennek egy képernyőn. Közülük a hasznosíthatókat (rele
vánsakat, találatokat) gyorsnyomtató segítségével listázott bibliográfiára íratjuk. — Ennyi 
az egész. Természetesen kell még egy nagykapacitású, minimális 32 К operatív memóriá- 
jú számítógép. Műveleti sebessége legyen legalább 100 000/sec; olvasni tudjon 9 csatornás 
mágnesszalagot; tudjon dolgozni legalább 60 M byt (60 millió betűhely) kapacitású disk- 
kel (mágneslemez). És végül az elmaradhatatlan programok: beolvasó, kereső, rendező és 
kiírató program. — A  megvalósulás csatornájában nem ennyire tiszta és egyenletes a mun
ka menete.

A  TEZAURUSZ

Elkészítésének komolyságát a METADEX (kohászati mágneses adattár) példáján jól 
lehet érzékelni. Az USA-ban annak idején mintegy 1500 főt, főként kohómérnököt alkal
maztak erre a munkára. Minthogy otthon nem találtak ennyi szakmai kiválóságot, európai 
segítséget is igénybe vettek terveik végrehajtásához.

A  tezaurusz egyrészt szakmai szókészlet, másrészt hierarchikus nyelvi struktúra. 
Olyan nyelvi struktúra, amely a szakmai szempontok erényeit tükrözi. Mivel az alap — a 
szakma — folyton változik, fejlődik, a tezaurusz sem lehet statikus nyelvi konstrukció. Új 
szavak, szakkifejezések tűnnek föl, amelyeket struktúrába kell illeszteni, ugyanakkor régi 
elemek avulnak el, tűnnek el. Ezért egy állandó, kvalifikált munkacsoport a tezaurusz igé
nyes „karbantartását” végzi. Arra is kell itt figyelriieztetni, hogy a tezaurusz gondozása 
szokatlanul precíz munkát igényel.

Mindeme óvatos közelítés ellenében a tezaurusz probléma hazai viszonyaink között 
is megoldható és így a komputerizációnak nem lehet akadálya.

A Z  INPUT ELKÉSZÍTÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI

Lényegében két alapvető probléma leküzdésétől függ az input sikere : a feldolgozás
ra kerülő dokumentumok ellenőrzésének megszervezésétől; és a feldolgozáshoz szükséges
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szakemberek mobilizálhatóságától. Más szavakkal : birtokába tudunk e jutni mindannak a 
dokumentumtermésnek, amelyekből az input anyagait válogatjuk, minősítjük; és van-e 
elegendő szakember — jobbára mérnök — az anyagok feldolgozásához?

A  d o k u m e n t u m o k  b e g y ű j t é s e  szinte megoldhatatlan feladat. A  ké
mia mágneses adattára köztudottan 14 ezer folyóiratot ellenőriz, melynek beszerzési költ
sége 35 miihó Ft-ra becsülhető. A  miniméretű METADEX is mintegy 1400 féle periodi
kát értékel, amiből csak egyharmadnyi van meg a miskolci egyetemi könyvtárban, amely a 
t e r ü l e t g a z d a  szerepére aspirál.

A  mennyiségi tényező mellett a hozzáférhetőség gondja különösen korlátozza a di
namikus törekvéseket. A  dokumentációs világcégek a kölcsönösség elve alapján bármikor 
hozzájutnak szinte minden anyaghoz, de ugyanakkor velük egy kis ország a cserét nem 
tudja megvalósítani. — Tudomásul kell tehát vennünk, hogy bármely tudományterület do
kumentumtermését maradéktalanul nem gyűjthetjük be, nem építhetjük be saját rendsze
rünkbe.

A z  i n p u t  s z a k e m b e r s z ü k s é g l e t e  messze meghaladja hazai lehető
ségeinket. A  kémiában a Chemical Abstracts Condensates évi 400 000 referátumot készít. 
A  METADEX 70-80 ezer adatot, illetve közleményt minősít, melyből 28 000 -  30 000 
felel meg az újdonság igényeinek, mert a rendszer csak azok számára enged bebocsátást. A  
kémia esetében a szakembergárda nagyságrendje döbbenetes; a METADEX újdonság
igénye pedig a szakemberek kvalifikáltsága szempontjából tartja magasan a mércét.

Mind a szakirodalom mennyisége, mind a szakembe'rszükséglet olyan tényező, 
amely az input területén a világszínvonalhoz, vagy annak közelítéséhez nem állítható elő. 
Ezért, és történeti tapasztalatok alapján, sajogva fájó szakmai önérzettel ki kell mondani a 
végkövetkeztetést: Mátyás király reneszánsz könyvtárának virágkorától számítva az el
múlt 500 év alatt soha nem sikerült a világ dokumentumtermésének hazai regisztrálása, 
magyar nyelvű feldolgozása és egyre kevesebb a remény arra, hogy ez valaha is a történe
lem során sikerülni fog.

Ebben a helyzetben a helyes irány az, hogy a külföldi piacokon beszerezhető, világ- 
színvonalat képviselő mágneses adattárak olvasását (s nem előállítását!) célozzuk meg. Az 
adaptáció is igen-igen nehéz feladat, kiváltképpen az eredeti irodalom csatlakoztatásának 
szándéka mellett. -  A  hazai számítógépes rendszerek fejlesztését csak így tartom megva
lósíthatónak, ha a külföldi kész adattárakból építkezünk ameddig csak lehet, és a csak tel
jesen hiányos területekre fejlesztünk ki saját szisztémát. Ezt az alternatívát pregnánsan 
erősíti a skandináv államok sokéves gyakorlata és megragadó eredményessége, továbbá az 
a tény, hogy a külföldről honosított adattárakból egy-egy input tétel ára 1—5 Ft között 
mozog, amely költséggel, de még az ötszörösével sem, azt előállítani nem tudnánk.

TAPASZTALATI JAVASLATOK AZ OSZIR KONCEPCIÓHOZ

Az a feladat áll most előttünk, hogy a társadalom megnövekedett szükségleteihez 
igazodva az információellátás mechanizmusát megjavítsuk, dinamikusabbá, ökonomiku- 
sabbá és lényegesen hatékonyabbá tegyük. A kidolgozásra kerülő koncepcióban értékének 
megfelelően kell kezelni a rendszer és a tervszerűség rangját. Valószínűleg a szaktudomá
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nyi tájékoztató rendszerek összessége adja majd a hazai információs rendszer képletét az 
eredeti irodalommal egyetemben.

A  grandiózus munkára vállalkozó központi tervezést úgy próbálom igen szerény 
mértékben segíteni, hogy a kohászati információs rendszerre vonatkozó eddigi munkálko
dásunk tapasztalatait és a további fejlesztés alapgondolatait nyilvánossá tegyem oly mó
don, hogy a könyvtárra nehezedő váratlan megterhelést, próbatételt is megvilágítom.

A  KOHÁSZATI SZAKOSÍTOTT INFORMÁCIÓS RENDSZER MODELLJE

Abból az egyszerű alapállásból indulunk ki, hogy az információ-ellátásnak három 
fő eleme van: a tájékoztatás, a szakirodalom és a felhasználó. A  három elem között a fel
használó a kitüntetett, a szaktájékoztatás és a szakirodalom a kitüntetett alárendeltje. A  
hangsúly azonban mégsem ezen, hanem a három elem együvé tartozásán van. Minden erő
vel a szoros kötődés megteremtésén és megerősítésén kell fáradozni. Mit is jelent ez a fel
fogás? Jelenti azt, hogy helyreállítjuk a szaktájékoztatás és a szakirodalom megbomlott 
egységét; jelenti azt, hogy a szaktájékoztatás és a szakirodalom funkcióképességében érde
keltté tesszük a felhasználót. A  felhasználó közreműködése kiterjed a rendszerrel kapcso
latos objektív igények megfogalmazására; a szükséges anyagi eszközök közös mozgósításá
ra; a munkamegosztás ésszerű felfogására és az abban való részvételre.

A kohászati információs rendszer kialakítása a következőképpen megy végbe. Rend
szerbe tömörülnek a legfontosabb felhasználók, mintegy 10—15 intézmény és vállalat, 
mint pl.: Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés, Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet, 
Vasipari Kutató Intézet, Lenin Kohászati Művek, Ózdi Kohászati Üzemek, Dunai Vasmű, 
Csepel Fémművek, NIMDOK, KGTMTI, OMKDK, NME stb.

A  rendszer kohéziója a részvevők érdekazonossága. Nem a kitalált, a vélt, vagy meg
magyarázott (agyonmagyarázott) érdekek, hanem a tényleges, a f e l i s m e r t ,  egyez
tetett é r d e k e k  egybeesése. A tagok egyenrangúak. Az irányítást és tervezést az igaz
gatói tanács végzi. Az ügyvezető teendőket az az intézmény látja el, amelyet a közösség 
meghatározott időtartamra arra kijelöl.

Az igazgatói tanács meghatározza a központi szolgáltatások körét, azok gondozásá
ra gazdát keres és jelöl ki; tervezi, valamint szervezi a szakirodalmi ellátást; gondoskodik 
a felhasználók folyamatos képzéséről.

Központi szolgáltatások

1. S z á m í t ó g é p e s  s z o l g á l t a t á s
Forrásai a külföldi mágneses adattárak: a METADEX, a World o f Aluminium Abs

tracts, és a közeljövőben megjelenő szovjet adattár. (A z első adattár erőteljesen fémkohá
szati és elméleti jellegű; a második alumíniumipari,amely a hazai iparág súlya miatt indo
kolt; a harmadik kimondottan vaskohászati és technológiai irányzatú.)

A részvevők innen kapják a tájékoztatást nagyvolumenű kutatásaikhoz folyamato-
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san (témafigyelés), vagy alkalomszerűen (retrospektív bibliográfia). Erre a feladatra a 
NME Központi Könyvtára vállalkozik, amely megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik és 
megteremti a még szükséges feltételeket.

2. M a g y a r  n y e l v ű  r e f e r á l ó  l a p o k  és e g y é b  t á j é k o z t a 
t ó  k ö z l ö n y ö k

Rendet kell rakni a mai kuszaságban. El kell dönteni, hogy milyen periodikákra van 
szükség, és csakis azok jelenhetnek meg a jövőben. Ebbe beletartoznak a központi lapok 
és a vállalati kiadványok egyaránt. A  témagazda a NIMDOK és a KGTMTI lehetne.

3. M a g y a r  n y e l v ű  t é m a d о к u m e n t á c i ó s k i a d v á n y o k
Szükség szerint, az ágazati főhatóság egyetértésével és az igazgatói tanács egyezteté

sével lehet ilyeneket közreadni. A  téma gondozására ugyancsak a NIMDOK és a KGTMTI 
hivatott.

4. M ű s z a k i  f o r d í t á s o k
Kívánatos lenne, hogy a rendszer saját szakembereivel a szükséges fordításokat elvé

geztesse. Ezáltal a személytelenség helyébe a megrendelő és a fordító együttműködése lép
ne, fokozódna a szakszerűség és az átfutási idő csökkenthető lenne. Az együttműködés
ben résztvevők elsősorban ezekre a központi szolgáltatásokra alapoznák tájékoztató tevé
kenységüket, és ide kapcsolódva oldanák meg szakirodalmi igényeiket is.

A  szakirodalmi ellátás rendje

A  felhasználók érdekeivel egyezően épül ki a szakirodalmi bázis. Az igények össze
tevői: az állománygyarapítás messzetekintő stratégiája; a szaktájékoztatásból eredő fel
használási relevancia mutató; és a közreműködők egyedi, speciális szükségleteiből eredő 
igények.

A  szakirodalmi ellátás munkamegosztás, közös pénzügyi alap és különlegesen kiépí
tett könyvtárközi kölcsönzés útján valósul meg. A  munkamegosztás tudomásul veszi a 
mindenütt fontos, nélkülözhetetlen irodalom körét. A  tagokat azonban ésszerű takarékos
ságra készteti, a párhuzamosságok lényeges csökkentésére ösztönzi, mert a közösség a 
megbízható ellátást és a kölcsönös szolgáltatást szavatolni tudja. Ezzel összefüggésben rög
zítik a c s a k  e g y  p é l d á n y b a n  b e s z e r e z h e t ő  d o k u m e n t u m o k  
l i s t á j á t .  Ide tartoznak: a mágneses adattárak, a határterületek primér forrásai, a 
legdrágább szakfolyóiratok és az egészen speciális kiadványok.

A  gyűjtés felelőseit műfajonként célszerű kijelölni: könyv és folyóirat; disszertáci
ók és kongresszusi anyagok; prospektusok; szabványok; kutatási jelentések és mágneses 
adattárak csoportosításban. A  műfaji tagozódástól azt lehet remélni, hogy így egy-egy tag
könyvtár a szakmai hozzáértést igen magas szinten képes megvalósítani és a jelenlegi szét
szórtság és felületesség helyébe műfajonként a teljesség közelítése is realitás lehet. Az 
egyes kiadványféleségeknek a legjobb feltételekkel rendelkező tag lenne a gazdája. A fel
tételek: szakmai felkészültség a dokumentumok beszerzését illetően; raktári férőhely; fel
dolgozó és szolgáltató képesség. Ez utóbbi része a szaktájékoztatás és a reprográfia.
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Ezekhez a témakörökhöz tartozik még a hazai szakirodalmi ellátás optimalizálása, 
melynek alapvető módszere a szaktájékoztatási jeladás relevanciájának a vizsgálata. Az op
timális határpont valószínűleg 75—80%-os hazai ellátást jelöl meg, a hiányzó 20—25%-ot 
— a nagy szóródás miatt — a könyvtárközi kölcsönzés pótolja.

A  minőségi váltást, főként az időfaktor megzabolázását az angol Lending Library- 
vei, a hannoveri műegyetemi könyvtárral és a moszkvai állami műszaki könyvtárral köten
dő szerződés útján lehetne elérni.

Az együttműködők között folyó belföldi könyvtárközi kölcsönzés ügyintézésének 
időszükségletét 3 napban maximáljuk telex és más korszerű hírközlőeszközök segítségé
vel.

Kételyeknek is helyet kell itt adni: létrehozható-e a rendszer, társulnak-e vajon a 
megjelölt célra és tartalomra a vállalatok és intézmények?

A  METADEX túl van a kísérleti szakaszon és immár az üzemszerű működés is a har
madik évet zárta 1977. végén. Az egykori Fémipari Kutató Intézettel és a Központi Fizi
kai Kutató Intézettel közösen kifejlesztett tájékoztató rendszer életképessége bizonyítja, 
hogy a kooperáció roppant tartalékokat tud felszabadítani és mozgósítani magasabb célok 
eléréséhez. Az együttműködés megérett a továbbfejlesztésre is és a kör bővítésre is az itt 
megjelölt irányban.

A  szakirodalmi bázis kooperációs úton történő megteremtésére és biztonságos fej
lesztésére helyi példaként említem a miskolci egyetem és Borsod megye vegyipari vállala
tai között 1971.-ben kötött együttműködési szerződésének a kezdeti reményeket messze 
meghaladó eredményeit. Ma, amikor a Tiszai Kőolajfinomító Vállalat ötödik tagként tör
ténő csatlakozása van napirenden, évi egy millió Ft-ot sikerül összpontosítani a csak egy 
példányban beszerzendő vegyipari irodalomra.

A  vázolt kohászati rendszer létrehozása, létrehozásának sikere nagymértékben függ 
attól, hogy ezzel egyidőben más területeken is kiépülnek-e hasonló korszerű információs 
hálózatok. Ez azért fontos feltétel, mert maga a kohászat is számos más rendszerre szeret
ne támaszkodni, pl.: gépészet, elektrotechnika és automatizálás, környezetvédelem, üzem- 
egészségügy, közgazdasági tudományok, stb. Itt jutunk el a már korábban is célba vett 
gondolathoz: csak a szakosított, országos szinten összehangolt, tehát kompatibilis és a 
párhuzamosságokat visszaszorító rendszerek egyidejű kifejlesztése késztetheti pozitív 
irányú fejlődésre a hazai információellátás mai struktúráját és teljesítményét.

A  HAGYOMÁNYOS KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT PRÓBATÉTELE 
A  KOMPUTERIZÁCIÓ IDŐSZAKÁBAN

A  tervezés figyelmébe ajánlom azt a paradox felismerést, kényszerű tapasztalást, 
hogy a számítógéppel megvalósított bámulatos gyorsaságú és pontosságú szaktájékozta
tást a hagyományos könyvtári szolgálatot soha nem képzelt, soha nem várt próbatétel elé 
állítja.

A  próbatétel a hagyományos úton végzett szaktájékoztatás megterhelésével kezdő
dik. Az még rendjénvaló lenne, hogy a gépi párbeszéd egyelőre csak a tájékoztató szakem
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berekkel bonyolítható, mert a felhasználók ezirányű felkészültsége ma még hiányos. Az 
viszont meglepett bennünket, hogy a METADEX-ből kinyert szakirodalmi listák értékelé
se után egyik-másik megrendelő nyomban olyan kiegészítéseket kért, amelyek csak a ha
gyományos tájékoztatási fogásokkal voltak kezelhetők. Nemcsak azért, mert egy-egy 
egyedi esetre a költségtényezők miatt nem lehetett a számítógépet újra gerjeszteni, hanem 
azért, mert pl. olyan, régebbi időtartományra is kiterjesztik a kutatást, amelyre visszame
nőlegesen nincs mágneses adattár; vagy a témához tartozó olyan műfajokra is igényt tar
tanak, amelyek eredendően nem is kerülnek rá az adattárra, pl. szabadalmak.

Két igen fontos tanulság adódik itt : a számítógépes tájékoztatás szakmai sikere meg
növeli a megrendelő „étvágyát” , tehát igénytkeltő küldetést is ellát; az újonnan támadó, 
nemvárt kívánságok maradéktalan teljesítése a hagyományos tájékoztatás megerősítését 
kényszeríti ki. Ez utóbbi egyaránt vonatkozik a tájékoztató eszközökre és a szaktájékoz
tatás személyi ellátottságára. — De szólni kell arról is, hogy ezekre a pót-igényekre min
denképpen és minden eszközzel válaszolni kell a mundér becsületének védelmében ís, de 
sokkal inkább az információellátás fejlesztésének akarása miatt. A  nehezebb próbatétel 
a számítógép által összeállított bibliográfiához csatlakozó irodalom felkutatása, megszer
zése és kézbeadása során jelentkezik. A  METADEX művelése alatt álló témák 69%-ánál 
bejelentették a megbízók, hogy kérik az eredeti irodalmat is. Pontosabban: nemcsak ké
rik, hanem követelik! Olyannyira követelik, hogy elzárkózásunk esetén visszalépnek, mert 
az eredeti közlemények nélkül a bibliográfia számukra értéktelen papír, hús nélküli csont
váz. — Az irodalmat attól függetlenül kérik, hogy megvan-e az könyvtárunkban, vagy 
nincs; megvan-e az Magyarországon, vagy nincs. Ez a kíméletlen szembesítés megrázta 
stratégiánk érzékenységét. Gondoljuk csak meg, milyen megterhelés jelentkezik a könyv
tárközi kölcsönzési munkaállomáson. A miskolci egyetemi könyvtárban jelenleg évi 3 ezer 
tétel körül van az átkérések száma. A  könyvtári állomány egyetemen belüli decentralizá
lása és más intézmények sorbajárása miatt egy kérés elintézése legalább öt ügyintézési 
mozzanattal jár. Ez évi 15 ezer ügyintézési eset. A  METADEX műveletek jelenlegi fejlődé
si szakaszában is ehhez mintegy 6 ezernyi kérelem, azaz 30 ezer ügyintézés társulhat, 
amely további mágneses adattárak üzembeállításával akár 15 ezer címre, 75 ezer beavatko
zásra is bővülhet. Hogyan lehet ennek eleget tenni? A  központi tervezés vegye tekintetbe 
az efféle tanulságokat is.

A  lényeg itt abban van, hogy a mágneses adattár és a számítógép térnyerése meg
erősíti és ugyanakkor megváltoztatja a könyvtár arculatát. Megerősíti abban, hogy újfajta 
ismerethordozó anyag befogadására való alkalmasságát bizonyítja és alapjában véve e kü
lönleges dokumentum olvasását, hozzáférhetőségét is biztosítja. Megváltoztatja annyiban, 
hogy a hagyományos munkavégzést is rendre szoktatja, megfegyelmezi és gyorsaságra 
szorítja. Az új rend és teljesítmény viszont a könyvtárnak a társadalom fejlődésében 
elfoglalt helyét és társadalmi rangját babérokkal ékesíti majd..., ha sikerül a kitűzött cél 
elérése.
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AZ INFORMÁCIÓS INTELLIGENCIÁRÓL

A  könyvtárügy egyik korábbi irányítójának az 1960-as évek elejéről származó ironi
kus hangvételű bölcsessége gyakran jut eszembe az utóbbi időben. Közelítően így hang
zott: igaz, hogy a könyvtárakkal szemben nincsenek igények, vagy a meglévők sajnálato
san soványak, de egyben ez a szunnyadás adja a könyvtárak tekintélyét, mert ha a felhasz
nálók tömegesen kopogtatnak majd a könyvtáraknál, bizony bajban lesznek az utóbbiak 
felkészültségük, felkészületlenségük folytán. — Most már azonban meg kell hallani a ko
pogtatásokat, mert néhány éve elkezdődtek, sűrűsödnek, hangzásuk minősége nemesül. 
Néhány példa kínálkozik ide az egyre nehezülő feladatok érzékeltetésére.

A  miskolci egyetem újabb és újabb erőfeszítéseket tesz a szakirodalmi ismeretek ok
tatásának meghonosítására. Máskor egy-egy hallgatói tankör önállóan jelentkezik a könyv
tárnál és segítséget kér szabadidőt terhelő oktatás keretében. A  tanszékek egyre több 
könyvtári dolgozót kérnek ki kutatásaik segítéséhez, mert a megrendelők igénypontjaik 
között a témához tartozó szakirodalom értékelt feldolgozását is megkövetelik. A  könyv
tárközi kölcsönzésben a külső kérések növekedési dinamikája megelőzi az egyetemi ügyek 
növekedési ütemét. A  könyvtárhoz közvetlenül irányuló kutatási megbízások fogadása 
már-már gondot okoz a kapacitások tekintetében.

Megnyugvás és öröm a könyvtáros számára, hogy a tudomány újabb eredményei 
iránti fogékonyság és az eredmények értékeit minősítő felvevőképesség társadalmi mére
tekben erősödik. Mégsem lehetünk elégedettek. Gyakran kvalifikált közösségekben is döb
benetes tájékozatlanság tapasztalható az információs ismeretek tekintetében. Az informá
ciós intelligencia nagykorúságát még nem értük el. A  célhoz jutásnak három döntő feltéte
lét tudom megjelölni:

— A  munkahely, a szakmai tevékenység befolyása az információs ismeretek és jár
tasságok fejlesztésére. (Ez a legfontosabb irányító, orientáló tényező.)

— A  szakirodalmi ismeretek egyetemi oktatása. Az oktatást a a szaktudományok
ba kellene bevinni és a hallgatóság tanulmányi munkáját, termelési gyakorlatait úgy szer
vezni, hogy annak szerves része legyen a szakirodalmi források forgatása.

— A  könyvtárak teljesítőképességének dinamikus javítása olyannyira, hogy ne ta
szítsa, hanem éppen vonzza a kutatókat. (Itt a könyvtáros szakmai intelligenciájára és 
munkavégzési etikájára igen nagy súlyt kell helyezni.)
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