
A  P E D A G Ó G IA I IN FO R M Á C IÓ S  R E N D SZE R  ID Ő SZE R Ű  F E L A D A T A I

A R A T Ó  Ferenc

Az elméleti és a gyakorlati pedagógia információellátásának szükségessége nem 
régen jelentkezett a magyar szakirodalomban.* Az eltelt néhány év alatt kirajzolódtak a 
téma körvonalai. A  pedagógiai kutatások növekedése, a hazai információs rendszer ter
vezése és a szélesedő nemzetközi kapcsolatok különösen időszerűvé teszik. Bár a pedagó
giai információ sajátosságairól és a rendszer mibenlétéről nem alakult ki általánosan el
fogadott álláspont, -  a valóságban létezett, hatott, s a tapasztalatok spontán módon hal
mozódtak fel. Ezek parancsolóan írják elő, hogy a kérdéssel elméletileg is foglalkozzunk 
és a hazai, sőt a nemzetközi információs rendszerbe való illesztésről részletekbemenően 
gondolkodjunk.

A PEDAGÓGIAI INFORMÁCIÓ ÉRTELMEZÉSÉNEK SZEMPONTJAI

A  pedagógiai információ a társadalomtudományi információ része. Ebből követ
kezően a leglényegesebb sajátossága az ideológiai jelleg, a tudatformáló funkció és a tör
téneti nézőpont. A társadalomtudományi kutatásokban -  így a pedagógiában is -  az 
esetek többségében nélkülözhetetlen az eredeti dokumentumok és az információ egybe
vetése, behasonlítása.

A pedagógiai információk körét közvetve és közvetlenül a pedagógia mint tudo
mányág határozza meg. A pedagógia tudományában egyrészt tételesen kifejtve találhatjuk 
meg a nevelési eszméket, törvényszerűségeket, alapelveket, eljárásokat, módszereket, 
rendszereket és egyéb tudományos területeket, másrészt a gyakorlati pedagógiát, a peda
gógiai célok és feladatok megvalósítását. Az elmélet az elmúlt korok és nemzedékek 
nevelési tapasztalatait halmozza fel. A  gyakorlatnak tehát érdeke, hogy mindazt ismerje és 
hasznosítsa, amit számára az elmélet nyújtani tud. A pedagógiai információban és az 
információ hálózati áramlásában tehát ott kell lennie mindannak, amit a pedagógia szak- 
tudományai nyújtanak és igényelnek; amit az egyes életkorok pedagógiája alkotott és 
kíván; amit a pedagógia segédtudományai létrehoztak; amit a pedagógia interdiszcipli
náris kapcsolatai szükségessé tesznek.
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A pedagógia szaktudományai közé soroljuk az általános pedagógiát (a pedagógia, 
mint tudomány: cél, tárgy, feladat, módszer), a neveléselmélet (erkölcsi, értelmi, testi, 
esztétikai, politechnikai nevelés, ifjúsági mozgalom, napközi otthon nevelési feladatai, 
családi nevelés), az oktatáselméletet (didaktika oktatási módszerek, ellenőrzés-értékelés, 
programozott oktatás), a tantárgy pedagógiát, a neveléstörténetet, az összehasonlító 
pedagógiát, a különleges (speciális) pedagógiát és az iskolaszervezettant.

A z információ tartalmát és körét meghatározza a pedagógia életkorok szerinti fel
osztása is. Éspedig: az újszülött- és csecsemőkor pedagógiája, az óvodapedagógia, az isko
láskor pedagógiája, (6—10, 10—14, 14—18 éves korig), a felsőoktatási intézmények peda
gógiája, a permanens nevelés pedagógiája — beleértve az iskolarendszerű felnőttoktatást is.

Az információ meghatározói a pedagógia segédtudományai is. Ide sorolódik minden 
olyan terület, amely az ember, és főként a gyermek fizikai, pszichikai fejlődésével, sajá
tosságaival, e fizikai és pszichikai fejlődést és sajátosságokat meghatározó befolyásoló 
tényezőkkel, körülményekkel foglalkozik: nevezetesen a fejlődés biológiai alapjaival 
(örökléstan, anatómia és fiziológia, iskolaegészségtan), a pszichológiával (általános pszi
chológia, gyermek- és fejlődéslélektan, neveléslélektan, szociálpszichológia), szociológiával 
(nevelésszociológia), oktatásgazdaságtannal (oktatástervezés), vezetéstudománnyal (irá
nyító rendszer az oktatás folyamatában), oktatástechnikával, kutatásmódszertannal.

Az oktatáspolitika, információ az elméleti és a gyakorlati pedagógia sajátos ötvö
zete, a pedagógia és a politika interdiszciplináris területe. Ide sorolandó az oktatási rend
szerrel és ennek intézményrendszereivel kapcsolatos elméletek, tények, statisztikai adatok 
számbavétele és rendszerezése. Mivel előkészítő funkciója van, az információ tartalmát, 
közlési formáját a döntési szintek befolyásolják.

A közoktatás állami irányítása hazánkban három szinten valósul meg. Országos 
szinten történik a törvények, rendeletek, kötelező dokumentumok (tanterv, tankönyv, 
stb.) kidolgozása, kötelező erejű alkalmazásának elrendelése és a végrehajtás ellenőrzése. 
Az országos irányítás több szerv közreműködésével, illetőleg működésének koordinálá
sával valósul meg. Eszerint vannak igazgatási egységek (minisztérium), ellenőrző egységek 
(országos szakfelügyelők), és a dokumentumokat kidolgozó egységek (intézetek). Közép
szinten a megyei tanácsok szakigazgatási apparátusai tevékenykednek, ahol lényegében az 
igazgatás és az ellenőrzés egységei dolgoznak, tanácsi apparátusban illetőleg a tovább
képző és szakfelügyeleti intézetben (kabinetben). Megyei szinten általában, az országos 
intézkedések adaptációja történik. A  vezetés alsó szintje az iskolák közvetlen irányítása. 
Ez oktatáspolitikai vonatkozásban, a községi tanács politikai szférájába tartozik. Az iskola 
igazgatója, az alkotóműhely vezetője igazgatási tevékenységével a pedagógia gyakorlati 
alkalmazásának feltételeit biztosítja és ellenőrzésével gondoskodik annak a mind nagyobb 
fokú hatékonyságáról.

A vezetői döntések a fentebb jelzett három szinten és a közvetlen három témakör
ben csoportosíthatók. Vannak oktatáspolitikai jellegűek, amelyeknek köre az irányító 
szerv hatáskörétől függ, vagyis az egész országra vagy egy megyére, vagy csupán egy adott 
iskolára vonatkozik. Vannak gazdasági jellegű döntések, amelyek az anyagi eszközök 
méreteit tekintve, a hatáskörhöz igazodnak. A gazdasági természetű döntések az oktatás- 
politikai döntéseket támasztják alá, annak a megvalósítására szolgálnak. A döntések
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harmadik csoportja, a pedagógia fejlődési irányát, a szocialista oktatás-nevelés korszerű
sítését, megvalósítását célozza. Egyrészük szervezeti vonatkozású, az iskolarendszer szer
kezetére, az oktatás megszervezésére vonatkozik, másrészük neveléselméleti, didaktikai, 
metodikai vonatkozású. Utóbbit már nem lehet a szó teljes értelmében döntésnek nevez
ni, mert a dolgok természetéből következik, hogy a neveléselméleti, didaktikai, metodikai 
vonatkozású döntések áttételesek. A döntést kifejező elhatározó jelleg csak tendenciájá
ban érzékelhető. Továbbá a döntési szituációnak több tényezője „felülről’ nem látható 
csak ott a konkrét környezetben érzékelheti az intézkedés végrehajtója, a pedagógus. 
A pedagógiai jellegű döntések tehát a pedagógus számára elvi állásfoglalások, szakmai 
tanácsok, amelyeknek a gyakorlati alkalmazását tendenciaként valósítja meg.

AZ OPKM EDDIG K IALAKULT INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAI

N a p i  i n f o r m á c i ó  a felső vezetés számára a külföldi sajtóból, hetenként 
egyszer a magyar napilapokból.

A M a g y a r  P e d a g ó g i a i  I n f o r m á c i ó  a magyar pedagógiai és módszer
tani folyóiratokon túl feldolgozza a határterületi és egyéb periodikákban megjelent ta
nulmányokat és cikkeket, az önállóan megjelent pedagógiai kiadványokat (a tanulmány- 
köteteket analitikusan), valamint a napilapok (országos és vidéki) oktatásügyi vonatko
zású cikkeit. Valamennyi szám tartalmaz név- és tárgymutatót. Ezenkívül éves név- és 
tárgymutatót is adunk ki. A mutatók biztosítják a visszakereshetőséget. Megjelenik 
kéthavonként.

A K ü l f ö l d i  P e d a g ó g i a i  I n f o r m á c i ó  referál az érdekesebb külföldi 
anyagokról. Egyes referátumai sokszor pótolják a teljes anyag áttanulmányozását is. Az 
érdeklődők figyelmének felkeltésére mindenképpen alkalmas. Az anyag elrendezése szak
rendben történik. Éves név- és tárgymutatója van. Megjelenik kéthavonként.

A K ü l f ö l d i  P e d a g ó g i a i  K . ö n y v e k  O r s z á g o s  G y a r a p o d á s i  
J e g y z é k e  az ország valamennyi könyvtárába beérkező külföldi pedagógiai könyvek 
állománygyarapodását közli. Szakrendje azonos a Magyar és Külföldi Pedagógiai Infor
máció szakrendjével. Betűrendes szakmutató, névmutató, testületi mutató és lelőhely- 
jegyzék egészíti ki. Közli a testületi nevek rövidítésének feloldását is. A kiadvánnyal 
párhuzamosan központi katalógus is készül a feldolgozott külföldi könyvekről.

A N e m z e t k ö z i  O k t a t á s ü g y  nem rendszeres időközökben megjelenő, 
összehasonlító pedagógiai szemletanulmányokat tartalmazó sorozati kiadvány. Általában 
felső szintű döntések előkészítését szolgálja. Eddig 20 szám jelent meg, mint pl. Az érett
ségi vizsga, Iskolarendszerek és fejlesztési tendenciák, A munkaoktatás stb. címűek.

A t é m a b i b l i o g r á f i á k  az oktatásügy egészét érintő, igen változatos rész
területeket felölelő témákat dolgoznak fel. A témák kijelölése a kutatói, intézményi és 
olvasói igény alapján, az országos aktuális témák figyelembevételével történik.
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AZ INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐI ÉS JELLEMZŐI

A hálózatot három tényező: igénylők, szolgáltatók, szolgáltatás együttesen hatá
rozza meg.

A hálózati tevékenységet és szolgáltatási formákat meghatározó intézmények kon
centrikusan bővülő körben és hierarchikus rendszerben helyezkednek el az alábbi sor
rendben:

Felső szintű döntéseket előkészítő intézményekés főhatóságok (MSZMP KB, Okta
tásügyi Minisztérium, érdekelt főhatóságok stb.); A  pedagógiai kutatóintézmények és 
kutatóhelyek, a Magyar Pedagógiai Társaság; Pedagógusképző intézmények, középszintű 
oktatásügyi hatóságok, valamint az általuk irányított szakfelügyelet és továbbképző intéz
mények; Az oktató-nevelő munkát kiszolgáló intézmények és termelő vállalatok (Orszá
gos Oktatástechnikai Központ, Tankönyvkiadó, TAN É R T); Bázis iskolák és a 6. kuta
tási főirányban nyilvántartott kísérleteket folytató iskolák; A tömegkommunikációs 
csatornák, a sajtó pedagógiai részlegei.

A felsorolt intézmények és hatóságok vezetői és dolgozói jelzik az igények nagyság
rendjét és szintjét, valamint ennek alakulását. A felső szintű döntési információs igények 
száma nagyjából kialakult. A  középszintű igénylők száma 500—600 fő körül mozog majd, 
alsó szinten kb. 1000 fő differenciált informálási igényével számolhatunk. A közép- és 
alsószintű igényeket megyei alközpontokra lebontva, a megyéknek 80—100 információs 
igénnyel kell foglalkozniuk. Potenciálisan az információt igénylő tudományos kutatók 
száma rövid távon 200, 10-15 éven belül 400—500 fő lesz. Az ő ellátásuk elsődlegesen, 
de nem kizárólagosan hálózati központi feladat.

Feladat: információs alapszolgáltatások biztosítása a kijelölt szakterület számára; 
a közreműködő (igénylő és szolgáltató) intézmények információs tevékenységének össze
hangolása; munkamegosztás és együttműködés elsősorban külföldi forrásanyagok beszer
zésében, a szolgáltatások teljesítésében, az igények rögzítésében és a rendszer fejlesztési 
tervének kidolgozásában.

Minthogy a koordinációt a központ nem hatóságként végzi, a koordináció fő útja 
a kooperáló szervekkel megkötött együttműködési szerződés, amely tartalmazza, hogy 
melyik intézmény mit vállal a hálózat feladataiból és az információs anyagok kiadási költ
ségeiből .

Az információ tartalmának befolyásolására a szolgáltatások célirányosságának és 
hasznosításának értékelésére, ellenőrzésére, továbbá a hálózati fejlesztés feladatainak 
kidolgozására célszerű létrehozni a koordinációs tanácsot egyrészt a tudományág, 
másrészt az oktatáspolitikai információban érdekelt képviselők részvételével.

Célirányos és kívánatos annak az elvnek az érvényesítése, hogy a felső szintű irányító 
egységek és a kutatóintézetek távlati munkatervi feladataik ismeretében közöljék az infor
mációs és dokumentációs igényeiket, mert a színvonalas és az időszerű információszolgál
tatásnak ez elengedhetetlen feltétele.

A hálózati működéshez nélkülözhetetlen, hogy minden megyeközpontban működ
jön pedagógiai információs alközpont. Ennek a feltételei lényegében adottak, és ebből 
kell kiindulnunk. Három meglevő megyei bázist: a megyei könyvtárak pedagógiai szolgá-
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latát; a megyei pedagógustovábbképző kabineteket, intézeteket; a pedagógusképző felső- 
oktatási intézmények könyvtárait célszerű számításba venni, munkájukat — különösen 
a szolgáltatások vonatkozásában — körülhatárolni, koordinálni mind egymással, mind 
az országos központtal. A megyei megoldások természetesen változatosak lehetnek, az 
adottságoktól és a jelentkező igényektől függően.

Az információt igénylők fontosabb csoportjait figyelembe véve a következőképpen 
alakíthatjuk, tervezhetjük, fejleszthetjük az ellátást biztosító három bázist:

A megyei  könyvtárak pedagógiai szolgálata látja el a megyei vezetés (párttanács, 
szakszervezet, tömegszervezetek) pedagógiai informálását. Ebben a munkában feladata 
kettős: minden, a megyére vonatkozó információt maga gyűjt, rendszerez és feltár (ilyen 
témákban kiadványokat is megjelentet), az országos adatokat beszerzi az országos köz
ponttól, illetve annak megbízása alapján maga is készíthet összefoglalásokat egy-egy témá
ból. Továbbá, a városi, járási könyvtárak közbeiktatásával ellátja a megye pedagógusait 
információkkal, ehhez igénybe veszi a könyvtárközi kölcsönzés szolgálatát is. Végül tájé
koztatja a megye pedagógusait saját szolgáltatásairól.

A megyei  pedagógustovábképző kabinetek,  intézetek látják el a szervezett 
továbbképzésben részt vevő pedagógusokat a szükséges pedagógiai információval. Az isko
lai könyvtárak irányításában betöltik a szakmai és módszertani alközpont szerepét, vala
mint az országos információs központ megbízásából egy-egy témából összefoglalókat 
készítenek.

A pedagógusképző intézetek könyvtárai  látják el az intézetük gondjaira 
bízott — a szakmai, módszertani továbbképzésben részt vevő — pedagógusokat a szükséges 
pedagógiai információval. Biztosítják a megyében a pedagógiai tudományos kutatások 
információellátását. Biztosítják az esti és levelező hallgatók könyvtári ellátását. Könyvtár- 
közi kölcsönzést bonyolítanak le, amellyel lehetővé teszik, hogy a hallgatók a tanulmányi 
és tudományos munkájukhoz szükséges információt megkapják. Végül összefoglalókat 
készítenek egy-egy témából az országos információs szükségletek céljára.

Úgy véljük, hogy az elmúlt években a kezdeti lépéseket már megtettük a pedagógiai 
információs rendszer országos méretű kiépítéséhez. Szerényen, de jogosan azt is álh'that- 
juk, hogy bizonyos szolgáltatási formák kialakultak, szolgáltatásaink rendszeresnek mond
hatók és megszorításokkal folyamatos hálózati információáramlásról is beszélhetünk.

A hálózati  mode l l rő l  1976-ban és 1977-ben az UNESCO-BIE tagállamainak 
információszolgáltatásait és rendszerét kérdőíves módszerrel és tapasztalati úton tanulmá
nyozta. Jelentésében tulajdonképpen két alapmodellről számol be:

Az 1. sz. modell az, amelyet egyik oldalról az oktatáspolitikai szükségletek, másik 
oldalról a tudományos kutatás határoz meg, és önálló hálózati rendszert képez. E model
len belül természetesen a nemzeti sajátosságoktól függően eltérések vannak. A szocialista 
országok — így hazánk is — ide sorolhatók. A 2. sz. modellt elsődlegesen az oktatáspoli
tika, vagy a tudomány határozza meg és nem képez önálló rendszert. Az esetek többségé
ben a közoktatásirányítási hálózaton belül a minisztérium keretében működik, pl. mint 
önálló főosztály.

A magyar pedagógiai információs rendszer tehát az 1. sz. modellhez tartozik, s a 
következő nyolc tevékenységi forma jellemzi: fejleszti az országos hálózatot; más tájékoz-
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tató intézményekkel koordinálva alakítja striiktúráját; az igénylők csoportjait megismer
teti az információ-forrásokkal; az információ-csere struktúráját permanensen alakítja, 
továbbfejleszti mind hazai, mind nemzetközi vonatkozásban; tárolja és hozzáférhetővé 
teszi a statisztikai információt; megalapozza az „oktatási adatbankot” ; foglalkozik az 
információs rendszerben működő dolgozók kiképzésének problémájával; segíti a progra
mok szervezését; tervezi a számítógépes rendszer kifejlesztését.

Már fentebb érintettük a szolgáltatásaink fejlesztését. A teljesség igénye nélkül 
szeretnénk néhányat említeni. Továbbra is meghatározónak tartjuk, hogy igényeink és 
lehetőségeink összefüggésében alakítsuk szolgáltatásaink tartalmát, jellegét és formáját.

Elsődlegesen könyvtári szolgáltatásaink információs jellegét kívánjuk erősíteni, 
beleértve olyan technikai jellegű szolgáltatásokat is, mint a reprográfia és mikrofilm 
szolgáltatás.

Elodázhatatlan dokumentációs bázisunk kutatóintézetekre, kutatóhelyekre való 
decentralizálása a jelentkező igények szerint. Természetesen ebből nem hagyhatjuk ki 
a pedagógusképzés problémáit sem és éppen ezért az első menetben a pedagógusképző 
intézetekre kell gondolnunk.

A személyhez címzett információt országos szinten egy évek óta kialakult körben 
végezzük. A  fejlesztés a megyei alközpontok beiktatásával képzelhető el, továbbá priori
tást biztosítunk a 6. kutatási főirány témacsoportjaiban az egyes témákra.

Az OPKM-ben nemcsak megalapoztuk, de egy bizonyos szintet el is értünk már az 
„oktatási adatbank” működésében. „Adatbankunk”  kis hatókörű, azonban a szélesebb 
körű és országos hálózati méretű megtervezéséhez a felsőbb oktatásirányító szerveink és 
a kutatási koordinációs iroda által megjelölt igények, fejlesztési perspektívák ismeretére 
van szükségünk.

A  többnyelvű pedagógiai szótár munkapéldányát elkészítettük, jelenleg a kiegészí
tés és a bírálat időszakában vagyunk. Ezt egyrészről nemzetközi kapcsolataink bővülése, 
másrészt a hálózat gépesítési programjának előkészítése tette szükségessé. Arra is rájöt
tünk, hogy a magyar pedagógiai tezauruszt nem lehet elkészíteni a többnyelvű pedagógiai 
szakszótár nélkül. Ez pedig a gépesítés előfeltétele.

A z információ tárolásának és gépesítésének programja igen összetett, többismeret - 
lenű feladat. A gépesítés csak információk, az igények bizonyos nagyságrendje után indo
kolt. Első helyen a hazai információ tárolásának és szolgáltatásának gépesítése áll. Második 
helyen a szocialista országok élenjáró, kollektív, szocialista viszonylatban nemzetközileg 
is általánosítható tapasztalati anyagának, dokumentumainak gépesítése. Nagyságrendben 
és használhatóság szempontjából is csak a harmadik helyre sorolható a tőkés országok 
haladó pedagógiai mozgalmaival való foglalkozás, beleértve az antiszocialista tartalmú 
pedagógiai információt is. Mi az elmúlt évben az amerikai pedagógiai kutatóintézetek háló
zatától származó pedagógiai információ mágnesszalagját, az ERIC-programot* vettük 
kísérleti feldolgozás alá. Abban biztosak vagyunk, hogy az amerikai pedagógiai kutatások 
eredményeit jobban figyelemmel kell kísérnünk, mint eddig tettük, részben a felhasználási

* A z erről szóló részletesebb beszámolót ld. lapunk következő cikkében -  EGYHÁZI Tiborné- 
KOVÄTS Zoltán: Tájékoztató az ERICTAPES adattárra alapozott gépi információkereső rendszerről.
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tapasztalatok, részben a szocialista pedagógia ellen irányuló kritika miatt is. A  szocialista 
országok gépesítési programjának felvetése előtt állunk. A z elmúlt években, de különösen 
1974-től a szocialista országok információs intézetei közötti szorosabb kapcsolat kelti 
azt a reményt, hogy nem fog már sokáig késni a szocialista országok gépesített pedagógiai 
információs rendszerének a megindulása.

A PEDAGÓGIAI INFORMÁCIÓS HÁLÓZAT HELYE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
INFORMÁCIÓS RENDSZERBEN

Bár a kapcsolat természetes alapja a szaktudományok differenciálódása és az inter
diszciplináris területek, napjainkig ez mégsem befolyásolta észrevehetően a rendszerkap
csolatokat. A tudományágak szerinti rendszerek önmagukban léteztek, éltek és működ
tek, ha egyáltalán valamire jutottak. A társadalomtudományi információs rendszer ala
kításának problémáiról, lényegében a Tudománypolitikai Bizottság 1974. és 1976. évi hatá
rozatai után és annak nyomán beszélhetünk. A  két határozat öt tudományterületet emelt 
ki: a politika, az állam- és jogtudomány, közgazdaságtudomány és a szociológia mellett 
a pedagógiát is. A határozat inkább rendszereken belül, mint rendszerek közötti kapcso
latokban hatott. Mi természetesen csak a pedagógiai információs hálózaton belüli fejlődés
ről beszélhetünk szakavatottan. Az OPKM vállalta és gondozza a pedagógia kurrens nem
zeti szakbibliográfiáját és a Külföldi Pedagógiai Könyvek Országos Gyarapodási Jegyzékét, 
amelynek évente két alkalommal történő kiadásával bizonyos mértékben koordinálja a 
beszerzést is.

A társadalomtudományi információs rendszerrel való kapcsolatainkban az előre
lépést az fogja jelenteni, ha az átfedő területeket nem csupán számon tartjuk, hanem a 
tennivalókat is gondosan elhatároljuk és koordináljuk a következő területen: a közgazda
ságtudománnyal az oktatásgazdaságtan, oktatásstatisztika, oktatástervezés; a politika 
tudományával az oktatáspolitika, művelődéspolitika, az állam- és jogtudománnyal a tan
ügyi jog,és az ágazatirányítási kérdés; a szociológiával a nevelés-oktatás,ifjúságszociológia, 
iljúságkutatás vonatkozásában.

KAPCSOLAT A NEMZETKÖZI INFORMÁCIÓS RENDSZEREKKEL

A szocialista országokkal részben a társadalomtudományi információs rendszeren 
(MISZON) keresztül (a formája csak a jövőben fog kialakulni), de elsődlegesen a peda
gógia területén alakul ki. A kapcsolatok bilaterálisán a hagyományos könyvtárközi köl
csönzéssel indultak, majd kiterjedtek az egyedi tudományos pedagógiai információk cseré
jére is. Követték ezt a multilaterális kapcsolatok is. A szocialista országok pedagógiai infor
mációs intézetei vezetőinek értekezlete 1975-ben Potsdamban ült össze először, majd
1976-ban Budapesten, folytatása 1978-ban lesz Varsóban. A tanácskozás állást foglalt, hogy 
a kiadvány és egyéb információs anyagok cseréjén túl szükségesnek tartja a közös biblio
gráfiai és referáló kiadványok készítését. Kidolgozta a multilaterális kapcsolatok közép-
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távú tervét 1980-ig. Ebben az információs rendszer építésének kérdései szerepelnek, mint 
pl. összehasonlító tanulmány készítése a szocialista országok pedagógiai információs rend
szeréről, az információs források tartalmi feldolgozásának analitikus módszerei, a peda
gógiai osztályozási séma kidolgozása, mint a többnyelvű pedagógiai szakszótár, a pedagó
giai tezaurusz, s a pedagógiai információ szerepének vizsgálata a pedagógiai kutatásban 
és az iskolai gyakorlat hatékonyságának fokozásában. Jelzések történtek, hogy a későbbi 
években foglalkozni kell a pedagógiai információ gépesített tárolásának és visszakeresésé
nek a kérdésével is. A konferencia egyetértett egy közös információs bulletin kiadásában. 
A határozat értelmében a bulletin évenként jelenik meg két szériában: az első széria tema
tikus, a második széria áttekintést ad elsősorban az oktatáspolitika területéről.

A bulletinbe valamennyi ország 30 oldalas anyagot készít, s a szerkesztést és kiadást 
minden évben más ország végzi. 1975-től a bulletinek rendszeresen megjelennek és ezzel 
a nemzetközi tudományos tájékoztatás mellett olyan akut kérdésben is előreléptünk, 
mint a magyar pedagógiai szakirodalom nagyobb publicitása külföldön, természetesen 
elsősorban a szocialista országokban.

A  tőkés országokkal való pedagógiai információs kapcsolataink elsősorban az 
UNESCO és a BIE (Bureau International d’Éducation) szervezeteken keresztül erősödnek.

Kétévenként összeállítjuk az ország oktatásügyére vonatkozó ,,Nemzeti jelentésit, 
amely az adott időszak legfontosabb oktatási változásait, törvényeit, rendeletéit, statisz
tikai adatait stb. tartalmazza. (A  legutolsó nemzeti jelentés 1977 nyarán készült magyar, 
orosz, angol, francia nyelven.) Nem rendszeres időközönként — konkrét kérésre — magyar 
anyagot küldünk a BIE információs bulletinje, az Educational documentation and infor
mation számára.

Az UNESCO védnöksége alatt megindult egy olyan törekvés, amelynek célja az össz
európai pedagógiai információs szervezet létrehozása (EDICO-Educational Information 
Cooperation). Ez a szervezet első konferenciáját 1974-ben Prágában, a másodikat 1977- 
ben Pozsonyban tartotta. Az értekezleten 17 ország és 6 nemzetközi szervezet, illetve 
rendszer (köztük a BIE, a FID és a MISZON) képviselője vett részt. Az amerikai ERIC- 
rendszer szakembere meghívottként volt jelen. Az EDICO egyfajta konvergálást tételez 
fel az európai országok információs rendszere közt, vizsgálja a nemzetközi együttműködés 
lehetőségeit és előfeltételeit; továbbá tapasztalatcsere-fórum a különböző technikák 
(reprográfiai, kommunikációs, elektronikus stb.) alkalmazása terén. A konferencia záró- 
dokumentumot fogadott el és adott ki az UNESCO ajánlásaként.

A többnyelvű pedagógiai szakszótár elkészítése során megismerkedtünk az EUDISED 
(Europen Documentation and Information System for Education) tezaurusszal, amit az 
Európa Tanács Nevelésügyi Dokumentációs és Információs Bizottsága állíttatott össze és 
hagyott jóvá. (Viet, J.: EUDISED multilingual thesaurus for information processing in 
the field o f education, Council o f Europe, La Haye-Paris, 1973. 391. p.). A tezaurusz 
21 deszkriptorcsoportja az alá- és fölérendelt fogalmak fazettáinak alkalmazásával lehetővé 
teszi a dokumentumok tartalmának kielégítő és szabatos meghatározását és visszakeresé
sét. Mivel az EUDISED tezaurusz eddig több (angol, francia, német, spanyol, olasz, hol
land, portugál), egymással összhangban levő nyelvi változatban készült el, lehetővé teszi 
a különböző országok információinak konvergenciáját és összeegyeztethetőségét. A mi
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számunkra az EUDISED tezaurusz a külföldi szakirodalom jobb magyar adaptációját 
teszi lehetővé.

Az UNESCO-BIE konferencia XXXVI. ülésszaka (1977. augusztus 30—szeptember
8. Genf) előzetesen bekért nemzeti jelentések alapján tárgyalta az országos és nemzetközi 
szintű információs rendszerek problematikáját. Ajánlásokat dolgozott ki és küldött a 
tagországok kormányainak. Ezeknek a jórészén mi már túlhaladtunk. Számunkra két 
szempontból figyelemreméltó. Az egyik az információs szakemberek képzése. Kétségtele
nül vannak olyan képzettségű szakembereink, akik a pedagógia területén megfelelő jártas
sággal rendelkeznek és megvan az a felkészültségük is, hogy a hagyományos könyvtári 
szolgáltatásokat továbbfejlesztve, annak keretén belül szakszerűen informáljanak. Viszont 
szakemberképzésünk jövőjét annak tudatában kell alakítanunk, hogy benne az informa
tikának, közelebbről a pedagógiai információnak helye legyen.

Örvendetes, hogy az ELTE-n meghirdették a posztgraduális információs szakember- 
képzés programját. Minden bizonnyal néhány év múlva ezen is túl kell lépnünk a szakterü
letek differenciálása irányában. Viszont feltételezzük, hogy a szaktudományi hálózati 
központok is teljesítik az ezzel kapcsolatos feladataikat, a munkahelyi „ráképzést”  
Ehhez számba kell venni a feladatokat és kidolgozni azok programját.

A XXXVI. ülésszak nem kevesebb feladatra vállalkozott, mint a világméretű pe
dagógiai információs rendszer kiépítésére az UNESCO égisze alatt. A rendszert tulajdon
képpen „nemzetközi oktatási bank részvénytársaságnak” nevezhetnénk, melyhez a 
tagországok kétoldalú kötöttséggel kapcsolódnak, ahová nemcsak beadni lehet valamit, 
hanem annak ellenértékeképpen ki is venni. így pl. adatszolgáltatásunk fejében nem
zetközi összehasonlító pedagógiai tevékenységünk számára nagyon hasznos, és máshol 
hozzá nem férhető adatokhoz juthatunk. Fontos érdekünk az is, hogy a magyar pedagó
giai szakirodalom elismerése minél szélesebb nemzetközi fórumon, minél több országban 
alapozódjon meg. Tehát a rendszer kitűnő lehetőség arra, hogy a nyelvi korlátáinkat 
feltöijtik.

A nemzetközi hálózat csak akkor válthatja be a hozzá fűzött reményt, ha a tag
országok adattárolása rendszeressé, szervezetté válik, ha kialakulnak az információközlés 
vonalai országon belül és nemzetközi viszonylatban, és ha képesek leszünk a nemzetközi 
oktatásügyi szabvány szerint adatokat szolgáltatni. Időszerű és célszerű ezért a nemzet
közi oktatásügyi osztályozási rendszerrel (ISCED) foglalkozni.

Az 1SCED olyan eszköz, mely megkönnyíti az egyes országok oktatásügyi statisz
tikájának összeállítását, bemutatását, összehasonlítását a gazdasági és munkaerőterve
zési statisztikákkal. Gyűjti az adatokat az oktatási intézményekbe jelentkezettek számá
ról, a beiratkozottakról, a pedagógusok számáról és az oktatási ráfordításokról. Infor
mációkat ad a pénzügyi befektetésekre, az anyagi támogatásra vonatkozóan is. Adatokat

*
International Standard Classification of Education. Abridged edition. Paris, 1975. Unesco. 

148 p. (F.D/BIE) Confinted. 35/Ref.S.
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ad a korcsoportokra és a tanulók típusaira vo'natkozólag, a felnőttoktatást szétbontja 
az oktatás szintjeinek megfelelően, de nem foglalkozik az iskolán kívüli nevelés intéz
ményeivel. A z ISCED adataf az oktatás s z i n t j é r e  és p r o g r a m j á r a  vonat
koznak. A kódszámok közül az egyik mindig a szintet, a második és a harmadik szám a 
programot jelöli.

* * *

A felvázolt problémák egyrésze régebbi keletű, más részük egészen új, de mindez 
sejtetni engedi a pedagógiai információ jövőbeli kiteljesedését.

MUTATIS MUTANDIS — A Nouvel Observateur 1978. január 30-i számában egészoldalas 
ismertetés foglalkozik Lucien HERR-rel, akinek könyvtáros életútja, a francia szocialista 
gondolat fejlődésében és munkásmozgalomban vitt teoretikus szerepe SZABÓ Ervinéhez 
hasonló. 1888-tól 1926-ban bekövetkezett haláláig az Eötvös Kollégium modelljéül is 
szolgáló világhírű intézmény, a francia értelmiségi elitet képző École Normale Supérieure 
tudós könyvtárosa, aki e könyvtárat a francia baloldali gondolkodás egyfajta központjává 
alakítja át. Német- és oroszországi utazásai kapcsolatba hozzák a kor forradalmi mozgal
mainak javával. Szellemi mentora olyan, a legújabbkori francia történelem jelentős szemé
lyiségeinek, mint Jean Jaurès, vagy Léon Blum. Névadója a l’Humanité-nak, a Francia 
Kommunista Párt lapjának. Nem elhanyagolható szerepet visz a Dreyfus-per körül kiala
kult harcokban. — A könyvtáros szakma legmegbecsültebb értékei közé tartozik a legszé
lesebb értelemben felfogott nevelői funkció, a haladó gondolat ösztönzése, terjesztése. 
A jeles előfutárok között minden bizonnyal ott a helye Lucien Herrnek is.

(Rózsa György híradása)
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