
A SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓ AUTOMATIZÁLÁSA JAPÁNBAN 
az Irodalomtudományi Intézet gépesítési programja, 1972—1977

A Mechanisation projects at the National Institute of Japanese 
Literature, Tokyo, 1972—1977. c. írás alapján (Program, 12.vol.
1978. 3.no. 125—138.p.) SÁRDY Péter készített tömörítvényt.

A klasszikus japán irodalom tanulmányozásának mindig is súlyos akadálya volt 
a régi kéziratok és nyomtatványok szétszórtsága (nem is csak az országon belül) és igen 
korlátozott hozzáférhetősége. A dokumentumok összegyűjtése egyetlen központban 
kivitelezhetetlenül költséges volna, így a központi tárolás mikrofilmen történő megoldási 
lehetősége merül fel.

A Japán Tudományos Tanács 1966-ban javasolta egy japán nyelv- és irodalomtudo
mányi kutató és dokumentációs központ létesítését. A Művelődésügyi Minisztérium 
döntése alapján az intézet 1972 áprilisában alakult meg. Működése első öt évében az 
előkészületek folytak, s a japán tudományos körök kiszolgálása 1977-ben indult meg.

A Japán Országos Irodalomtudományi Intézet hat kooperatív szervezet egyike. 
Ezek a szervezetek a felsőoktatástól függetlenül, de azzal szoros kapcsolatban működnek.

Az Intézet célkitűzései: kutatási segédeszközök, dokumentumok, információk és 
más könyvtári szolgáltatások nyújtása a japán irodalomtudomány terén; irodalomkutatá
sok folytatása; régi irodalmi művek gyűjtése eredeti vagy mikrofilmezett formában; 
e dokumentumok magasszintű bibliográfiai ellenőrzése; a dokumentumok megőrzése; 
a japán irodalomra és más, kapcsolódó területekre vonatkozó információk gyűjtése 
Japánban és külföldön egyaránt; bibliográfiák, indexek és katalógusok publikálása; régi 
dokumentumok reprodukálása mikrofilmen vagy más formában; konferenciák és előadá
sok szervezése; számítógépes eljárások kifejlesztése a japán irodalom, illetve az intézeti 
könyvtár területén.

Az Intézet négy szervezeti egységből áll: I r o d a l m i  Dokumentumok Osztálya 
(régi irodalmi művekre vonatkozó információk gyűjtése, magántulajdonban lévő doku
mentumok mikrofilmezése, szövegkritikai kiadások előkészítése); K u t a t á s i  I n f o r 
m á c i ó s  Osztály (az ide tartozó könyvtár végzi a számítógépes feldolgozást, referensz 
szolgáltatást nyújt; ezen az Osztályon szerkesztik a Yearbook on Japanese Literature с. 
kiadványt és a japán irodalommal foglalkozó közlemények éves indexét, itt foglalkoznak 
a mikrofilmezés technikai kérdéseivel, a számítógépes információkereső rendszerrel; jelen
leg készítik elő az Intézet gyűjteményének számítógépes katalógusát); T ö r t é n e l m i  
Dokumentumok Osztálya (japán történelmi kutatásokkal foglalkozik, saját könyvtári
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állománnyal rendelkezik); A d m i n i s z t r á c i ó s  Osztály. Az Intézet jelenlegi 
létszáma 83 fő, közülük 34 kutató, 9 könyvtáros.

A kutatási és könyvtári szolgáltatások minden szakember számára hozzáférhetőek. 
Az első nagy program (szövegkritikák készítése) 1977-ben indult meg, két külső 
munkatárssal.

1972 óta jelenik meg az Annual Bibliography of Current Research in Japanese l i te 
rature, évente mintegy 5 ezer folyóiratcikket és ezer monográfiát tár fel. Irodalomkutatá
sokat folyamatosan végeznek. Mikrofilmezésre évente átlag 5 ezer cím kerül, eddig 35 ezer 
kéziratot és régi nyomtatványt vettek filmre, közülük 15 ezernek a katalogizálását is 
elvégezték. A mikrofilmen tárolt dokumentumok katalógusa számítógéppel készült el, 
és 1977-ben jelent meg.

A gépesítési program céljai megfelelnek az Intézet célkitűzéseinek. A dokumentum- 
gyűjtemény kialakítása, a szövegkritikák elkészítése, a hiteles bibliográfiai feltárás folya
mataiban kulcsszerep jut a számítógépnek.

A kezdeti időszak „néhány próbálkozás és sok hiba” jellegzetessége után 1975 
közepétől már megalapozott és szervezett munka folyik. Az első programok bibliográfiai 
és indexelési jellegűek voltak, ezt követték az igen lényeges írásjelstatisztikai munkák, 
majd 1975-1976-ban sor került az automatizált referálási módszerek adatpálására. 
1976-ban készült ela mikrofilmen tárolt dokumentumok katalógusa, bevezették az idősza
ki kiadványok gépi nyilvántartását. 1977-1978-ban szükségessé vált a korábbi gépi 
rekordok konverziója. Jelenleg folyik a számítógépes kölcsönzési rendszer felépítése.

Kezdetben batch üzemmódban vettek igénybe számítógépeket, 1976-ban azonban 
terminál-kapcsolatot létesítettek az Intézet és egy HITAC számítógép között, majd 
1978 márciusában megvásároltak egy HITAC M l60 II típusú gépet, 768K memóriával, 
on-line Kanzi írásrendszer lehetőséggel (az input-adatok döntő többsége ebben az írás- 
rendszerben van). A rendszer közel 9 ezer különböző írásjelet képes kezelni, de a termi
nálképernyőkön közülük csak 3072 jeleníthető meg.

A jelenlegi gépi rendszer némileg módosított MARC II szerkezetet alkalmaz, 
kompatibilitásra törekedve a japán országgyűlés könyvtárával is.

Jelenleg folyik a mikrofilmkatalógus revíziója, a kölcsönzési rendszer automatizálá
sa és az éves bibliográfia gépi előállításának előkészítése. A tervek közt szerepel a régi 
japán irodalmi szövegek szövegkritikájának gépesítése, amelyhez a szükséges konkordan
ciák és szótárak készítése folyik. E munka hatalmas méretűnek ígérkezik: csupán első 
stádiumában közel egymillió karakter kerülne gépi tárolásra.

A gépi rendszer kialakítása során számos nehézséget kellett leküzdeni: a használha
tóság érdekében szükséges a két fő japán írásrendszer (Kanjo és Капа) egyidejű alkalmazá
sa; megfelelő előzmények hiányában nem állt rendelkezésre „authority file” ; a régi 
nyelven íródott művek a maitól némileg eltérő szintaxist alkalmaztak, így a katalogizálási 
szabályok szükségképpen bonyolultak. Számos területen az Intézet úttörő szerepet 
játszik a japán bibliográfiai leírási rendszer kifejlesztésében. Remélhető, hogy a régi 
könyvekre és kéziratokra vonatkozó ISBD alapján lehetőség nyílik majd a nemzetközi 
kapcsolatok fokozására is. Az Intézet tapasztalatai remélhetőleg biztosítják a régi japán 
dokumentumok hiteles bibliográfiai adatait az érdekelt külföldi intézmények számára is.
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