
AZ ORSZÁGOS SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓS RENDSZER 
KORSZERŰSÍTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK TERVEZETÉRŐL*

DÚZS János

Az MSZMP Politikai Bizottsága és a Minisztertanács tudománypolitikai határo
zatai külön hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos az irányítás és a kutató-fejlesztő munka 
információellátásának a javítása az egész kutatás-fejlesztés (továbbiakban: KF) hatékony
ságának a növelése szempontjából.

A kutatás-fejlesztés információellátásának korszerűsítésére irányuló munkák tapasz
talatai alapján az OMFB, az MTA és a KSH vezetői arra a következtetésre jotottak, hogy 
a KF információs rendszer fejlesztését úgy lehet meggyorsítani és hatékonyabbá tenni, 
ha a rendszer két fő összetevőjére különálló, de kellően összehangolt koncepció kerül 
kidolgozásra és megvalósításra.

Ennek megfelelően — az eddigi munkák eredményeinek a felhasználásával — külön 
tervezet készült a K F  irányítási információs rendszerének (KF-IIR) a létrehozására, 
valamint az országos szakirodalmi információs rendszer (OSZIIR) korszerűsítésére.

A koncepció kidolgozását megelőző előkészítő munkák során a problémák, felada
tok, megoldási módok sokoldalú szakmai és társadalmi vizsgálata (és részben szabályo
zása) történt meg.

Ilyen alapozás következtében a koncepció az egész fejlesztést előrevivő legfonto
sabb célkitűzéseket vázolja, mint ahogy a jelen ismertetés is csak a leglényegesebb 
részeket emelheti ki.

A fejlesztés főbb célkitűzései:

A z információs szolgáltatások korszerűsítése és fejlesztése tekintetében:
— a felhasználók információs igényeinek fokozott megismerése és figyelembe vétele;
— a szakmai munkában közvetlenül felhasználható, megfelelően válogatott és formába 

öntött információk (adatinformáció, elemző-értékelő információ, szemlék, prognózi
sok stb.) arányának és minőségének a növelése üj szolgáltatások szervezésével és 
a jelenelegiek racionalizálásával;

* A következőkben ismertetett tervezet a tárcaközi egyeztetést követő' jóváhagyás után válik érvé
nyessé.
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— az információ továbbításának gyorsítása a felhasználóhoz, a felhasználás hatékonysá
gának fokozása visszajelző rendszerek kialakítása révén;

— a szolgáltatásokról országos tájékoztatás megszervezése és a szolgáltatások propagandá
jának a javítása.

A  dokum entum bázis összehangolt fejlesztése a világ szakirodalmából, az ésszerű 
hazái munkamegosztás és a nemzetközi együttműködés lehetőségeinek jobb kihasználá
sával, az eredeti források (illetve másolataik) iránti igények fokozott kielégítésével.

A  dokum entum ok feldolgozásában munkaerő- és átfutási időmegtakarítást is nyújtó 
technika és módszerek alkalmazása, a felesleges párhuzamosságok kiküszöbölése, a minő
ség javítása, az elemző-szintetizáló jellegű feldolgozás módjainak és feltételeinek bizto
sítása stb.

Országosan összehangolt ellátás korszerű technikával, éspedig:
— számítástechnikai kapacitás biztosítása az információfeldolgozás, a mágnesszalagos és 

egyéb számítógépi adattárak hazai hasznosításának fokozása érdekében;
— a reprográfiai kapacitás jelentős fejlesztése;
— a mikroképtechnika eszközeinek és rendszereinek fokozott alkalmazása;
— a távközlési technika alkalmazásának kiszélesítése;
— az intézmények elhelyezési és munkaviszonyainak fokozatos javítása, különös tekintet

tel az aggasztó dokumentumelhelyezési problémákra.
A szakirodalmi információs tevékenységre fo rd íto tt erőforrásoknak hatékonyabb 

kihasználása minden szinten.
Ilyen alapozás következtében a szakirodalmi információs rendszernek ez a korszerű

sítési koncepciója tehát szelektív jellegű. Ez azt jelenti, hogy sokoldalú vizsgálódás és meg
vitatás alapján a szakirodalmi információs tevékenységnek azokat a főfeladatait/válasz
tottuk ki, amelyekhez a további feladatokat rendelve elérhetjük, hogy
— miközben az innovációs lánc egészének, elsősorban a KF szakirodalmi információ-igé

nyeinek a kielégítése viszonylag gyors ütemben javul,
— egyszersmind jelenlegi szakirodalmi információ-ellátási hálózatunkat rendszerszerű 

fejlesztés révén a jelenleginél jóval szervezettebbé és jobb hatásfokú, valóban 
„országos” szakirodalmi információs rendszerré alakítjuk.

A realizálás fő feladatai

A legfontosabb célok eléréséhez a következő három főfeladat megoldása szükséges:

I. A  korszerű (számitógépes) információs technológiák alkalmazásának fejlesztése
II. A z  Országos Szakirodalmi Információs Rendszer (OSZIIR) koordinációjának 

fejlesztése
III. A  szakirodalmi információs tevékenység fejlesztése a m inisztérium ok terüle

tén
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I. A korszerű (számitógépes) információs technológiák alkalmazásának fejlesztése

Az OSZIIR korszerűsítésének döntő feladata a számítógépes szakirodalmi informá
cióellátás országosan koordinált fejlesztése, a mágnesesen rögzített, számítógéppel kezel
hető információbázisok alkalmazásának fokozatos kiterjesztésével, beleértve a nemzetközi 
információs hálózaton keresztül távadattovábbítással közvetlen hozzáférést biztosító 
kapcsolatok fejlesztését is.

A gazdasági — ezen belül különösen a KF — tevékenységhez szükséges, világszerte 
keletkezett tudományos és műszaki stb. eredményekről és tapasztalatokról szóló szakiro
dalmi információk időben történő megismerése, kiválasztása és alkalmazása e technika 
felhasználása nélkül ma már lehetetlen.

A korszerű információs technika fejlesztése keretében két feladatot emelünk ki: 

1) A mágnesszalagos adatbázisok o f f  line és on line hasznosításának fejlesztése

A korszerű mágnesszalagos szolgáltatások fokozatos bevezetésében — az országos 
koordináció keretében — a decentralizáció elvét kell érvényesíteni: a szolgáltatásokat 
eddig is alapjában abban a népgazdasági (ipar-tudomány stb.) ágban és azokban az intéz
ményekben szervezték meg és kell a jövőben is megszervezni, ahol az illető adatbázis iránt 
az igény a legerőteljesebben jelentkezik, ahol a szolgáltatáshoz szükséges szakismeret és 
szakirodalmi bázis is felhalmozódik. A népgazdasági (ipar-, tudomány-) ágakat átfogóan 
érintő adatbázisokat az országos (esetenként az ágazati, szakterületi) koordináló szerv, 
megfelelő információs intézményében kell kialakítani.

A mágnesszalagos adattárak beszerzése terén, a nemzetközi és a külföldi partne
rekkel való kapcsolatainkban növekvő mértékben kell kihasználni az információcsere, 
a viszontszolgáltatás lehetőségeit, elsősorban a külföldi gépi adatbázisokhoz hazai input
adatok szolgáltatása révén.

A szalagról nyert bibliográfiai és egyéb információhoz a felhasználó részére a doku
mentumot eredeti vagy másolt formában — esetleg fordításban is — a szakkönyvtári rend
szer bocsátja rendelkezésre.

A mágnesszalagos adatbázisok o fflin e  hasznosítása terén jelenleg (1979 .1. félév) a helyzet 
a következő:

Kilenc mágnesszalagos adatszolgáltatás működik hazánkban üzemszerűen:
-  ASZBA,
-  BIBDOSZ,
-  CAC,
-  DERWENT,
-  INIS,
-  INSPEC,
-  METADEX,
-  SZÁMOK-INIS,
-  VILÁGPOLITIKAI INFORMÁCIÓ
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Vizsgálat, illetve előkészítés alatt áll a következő tizenhárom adatbázis használatba 
vétele: ABACUS, AGRIS, AISZ-MISZON, COMPENDEX, INFORMECON, IRRD, ISDS, 
MNB, NTMIK-TKNSIR, PASCAL-GEODE, SCI, VINITI-MISZOD, WAA.

Külföldi adatbázisokkal való on line kapcsolat kialakítására két sikeres kísérlet történt.

Mivel a külföldi (elsősorban az NTMIR) eredetű adatbázisok állományához való 
közvetlen hozzáférés az OSZIIR fejlesztésének fontos kérdése, az on line kísérletek foly
tatása szükséges és indokolt. Ezért az 1980. évben célszerű a közvetlen kapcsolatteremtés 
kísérleteinek lefolytatása és a kísérletek alapján állandó on line kapcsolat létesítése egy
részt elsőként az NTMIK (Moszkva) Tudományos Kutatások Speciális Információs 
Rendszere, illetve a VINITI (Moszkva) számítógépi adatbázisaival, másrészt a Bécsen 
keresztül hozzáférhető adatbázisokkal, mindenekelőtt az INIS és az AGRiS adattáraival.

2) A szakirodalmi információs tevékenység technikai eszközbázisának fejlesztése

A szolgáltatások hatékonyságának fokozásához -  különösen a mágnesszalagos 
adattárak információtömegének megfelelő kezeléséhez, a felhasználók kiszolgálásához — 
szükséges a rendszer technikai eszköztárának fokozatos, jelentős és összehangolt fejlesz
tése. Elsősorban az alábbi műszaki fejlesztési feladatok megoldása szükséges:
— számítástechnikai kapacitás biztosítása az információfeldolgozás, a mágnesszalagos és 

egyéb számítógépi adattárak hazai hasznosításának fokozása érdekében, elsősorban 
néhány országos jelentőségű információs intézmény és nagykönyvtár részére;

— a reprográfiai kapacitás (hálózat) fejlesztése, elsősorban a nagy tömegű igények kielé
gítésére hivatott intézményekben;

— a mikroképtechnika eszközeinek és rendszereink fokozott alkalmazása (hálózatának 
kialakítása), a szolgáltatási sebesség fokozása, az állományvédelem, a tárolási problé
mák enyhítése céljából;

— a távközlési technika eszközeinek fokozatos alkalmazása az információnyújtás sebessé
gének növelésére, beleértve a közvetlen (on-line) kapcsolódást is nagy számítógépes 
adattárakhoz.

II. A z Országos Szakirodalmi Információs Rendszer (OSZIIR) koordinációjának 
fejlesztése

A szakirodalmi információs igények kielégítésében közel kétezer vállalat, intéz
mény, ill. azok szakirodalmi információs (szakkönyvtári) szervezeti egysége vesz részt. 
A saját keretein belül is erősen differenciált szakirodalmi információs rendszer hatékony 
fejlesztésének kiemelkedő fontosságú feltétele az irányítás és a végrehajtás különböző 
szintjein egyaránt jól működő koordináció kialakítása.

A szakirodalmi információellátás országos koordinálásának a fejlesztését a követke
ző tények és összefüggések indokolják:

542



— a szakirodalmi információs rendszer a minisztériumok felügyelete alatt működő 
információs intézmények és szakkönyvtárak országos együttműködése révén a gazda
sági tevékenység valamennyi szakaszát (tehát a KF-en kívül a termelés és az értékesítés 
szakaszait is) kiszolgálja az irányítás és a végrehajtás szintjén egyaránt;

— a szakirodalmi információs tevékenység sokoldalú kapcsolatban áll a szakinformációs 
tevékenység más formáival is (pl. szakelőadás, szakkonferencia, szakfilm, szakkiállítás, 
szakvásár, RTV adások stb.);

— az információellátás hatékonysága és gazdaságossága nagymértékben függ a nemzetkö
zi, mindenekelőtt a KGST országokkal, az ENSZ szervezetekkel és más nemzetközi 
információs szolgáltatásokkal való információs együttműködéstől;

— a szakirodalmi információs rendszer gépesítésének, mindenekelőtt számítógépesítésé
nek hatékony fejlesztése a vonatkozó országos fejlesztési program részeként lehetséges;

— a korszerű szakirodalmi információs technológia bevezetéséhez, alkalmazásának kiszé
lesítéséhez szükséges szakemberek képzése csupán országos méretekben összehangolva 
lehet kielégítően gyors és hatékony;

— a mágnesszalagos információbázisokból nyert bibliográfiai stb. adatokhoz a szakkönyv
tári rendszernek kell a felhasználó rendelkezésére bocsátania a megfelelő dokumentu
mokat eredeti vagy másolati formában, esetleg fordításban is.

A z országos koordináció tárcaközi szerve: a Szakirodalmi Információs Tanács (SZÍT)

Mivel a fejlesztés tárcaszintű, egyes tárcák közötti, illetve valamennyi tárcára kiter
jedő együttműködést is igényel, célszerű, hogy az OMFB elnöke felügyelete alatt, az 
érdekelt minisztériumok képviselőinek és szakembereinek részvételével Szakirodalmi 
Információs Tanács (SZÍT) működjék — (az eddigi Szakmai Információs Konzultatív 
Bizottság, ill. a Szakmai Információs Tárcaközi Bizottság helyett).

A SZÍT koordinációs feladatai kiterjednek a következőkre:

— a korszerű információs technológia alkalmazása,
— a kompatibilitást biztosító szabályozások kialakítása és érvényesítése,
— az egyes szakterületi (műszaki, természettudományi, orvostudományi, agrártudomá

nyi, társadalomtudományi) szakirodalmi információs tevékenységek együttműködése,
— a nemzetközi (KGST és más viszonylatú) információs kapcsolatok fejlesztése,
— az információs szakemberképzés fejlesztése,
— a szakirodalmi információs rendszer szükségszerű összehangolása a szakkönyvtári 

rendszerrel,
— a korszerűsítési koncepció „karbantartása” , fejlesztése.

A z  országos koordináció egyes területeinek feladatai és szervei

A korszerű (számitógépes) információs technológia alkalmazásának országos 
koordinációja terén az OMFB irányításával és az érdekelt tárcák közreműködésével 
elsősorban a következő feladatokat kell megvalósítani:
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a) az igénybevehető szolgáltatásokról időszakosan tájékoztató kiadvány közreadása;
b) a mágnesszalagos adattárak beszerzésének véleményezése, ajánlása;
c) a számítástechnikai és a csatlakozó mikro- és reprotechnikai bázis egységes 

kialakítását célzó javaslatok, ajánlások kidolgozása, ill. véleményezése;
d) a szolgáltatáshoz szükséges software-fejlesztés összehangolása;
e) a szolgáltatások országos (egyes esetekben: NTMIR) jellegének elősegítése, a jogi 

előírások betartásának figyelemmel kísérése;
f) a szolgáltatások megfelelő árpolitikájának kialakításában való közreműködés;
g) a szolgáltatások nyilvántartásának, időszakos értékelésének biztosítása;
h) a szükséges szakemberképzéssel kapcsolatos igények meghatározása, kielégítésük 

figyelemmel kísérése.

A kom patibilitást biztosító szabályozások kialakítása és érvényesítése terén 
koordinálandó feladatok:

a) az országos jelentőségű informatikai KF feladatok és a megvalósításukhoz 
szükséges intézkedések koordinációs tervének elkészítése, a kutatás-fejlesztés 
bázisintézményeinek kijelölése; a végrehajtás figyelemmel kísérése az OMFB 
irányításával;

b) a szakirodalmi információs tevékenységre vonatkozó, elavult hazai szabványok, 
előírások gyorsított ütemű korszerűsítése; a nemzetközi — elsősorban NTMIR — 
szabványok, előírások hazai bevezetésének meggyorsítása a hazai intézmények
nek és a szakembereknek a munkába való tervszerűbb és intenzívebb bevonása 
révén, a Magyar Szabványügyi Hivatal irányításával;

c) az informatikai KF eredmények, szabványok, előírások országos elterjesztésének 
és alkalmazásának elősegítése az informatikai módszertani kiadványok fokozott 
összehangolása, megfelelő képzési formák alkalmazása stb. révén, az OMFB 
irányításával;

d) a pénzügyi szabályozás terén a szakirodalmi információs tevékenység átfogó 
finanszírozása módjának kidolgozása, a Pénzügyminisztérium irányításával;

e) az eltérő jogi feltételrendszerben működő szakirodalmi információs szervek 
tevékenysége egységes jogi kereteinek meghatározása, az Igazságügyi Minisztéri
um irányításával.

A szakirodalmi információs tevékenység „szakterületi" koordinációja azért vált 
szükségessé, mert a fejlődés során olyan tudományági és ágazati, iparági és alágazati stb. 
csoportok alakultak ki, amelyek információszükséglete viszonylag homogén, a kielégíté
süket szolgáló dokumentumbázis viszonylag jól körülhatárolható; végül az információ- 
igények kielégítésének módszerei, szokásai, sajátos eszközei is sok rokonvonást mutatnak.

Ezek az analógiák tették lehetővé és célszerűvé az egyes szakterületeken belül és 
azok között a szakirodalmi együttműködés kialakulását, függetlenül a minisztériumi 
felügyeleti területek határaitól.

544



A szakirodalmi információs tevékenység működésének és fejlesztésének — az egyes 
felügyeleti területeken is érvényes — szakterületi koordinációja a következő országos 
hatáskörű szervek (továbbiakban minisztériumok) irányításával és az érdekelt minisztériu
mok (jelentős információs intézményeik) közreműködésével valósul meg:

a) természettudományi szakterület MTA
b) műszaki szakterület OMFB
c) mező-, erdőgazdasági és élelmiszeripari szakterület MÉM
d) egészségügyi szakterület EüM
e) társadalomtudományi szakterület MTA (+KM)

A szakirodalmi bázis fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben a KM ágazati irányítása 
érvényesül, az információs tevékenységek összehangolása tekintetében elsősorban a meg
jelöltek, ill. az OMFB állásfoglalása mértékadó.

A nem zetközi információs kapcsolatok fejlesztése terén külön figyelmet kell fordí
tani az NTMIR-en belüli, ill. kívüli koordinációra.

Az NTMIR-en belüli koordináció az OMFB irányításával a következő feladatokra 
vonatkozik:
— szervezeti-működési-technikai stb. kompatibilitás tervszerű, fokozatos kialakítása 

az NTMIR és a hazai speciális (dokumentumfajták szerint szervezett), valamint 
a minisztériumi (szakágazati) információs rendszerek között;

— a Magyar Népköztársaságból az NTMIR-be irányuló input gépi adathordozókon, 
mikrohordozókon, valamint távközlési hálózaton való továbbítási lehetőségeinek 
fokozatos kialakítása;

— az NTMIR által nyújtott információs szolgáltatások hazai hasznosításának fejlesztése, 
a szolgáltatásra kerülő mágnesszalagos gépi adatbázisok és mikrohordozókon rögzített 
dokumentumállomány fogadási és felhasználási feltételeinek biztosítása;

— az NTMIR keretében tervezett, automatizált információs hálózatokhoz való on line 
csatlakozás előkészítése, megvalósítása;

— a rendelkezésre álló — főleg szocialista viszonylatű — tanulmányutak — beleértve 
a kétoldalúakat is — e célokra orientálása, az ezek révén szerzett tapasztalatok széles 
körű ismertetése, fokozott hasznosítása.

A z NTMIR-en kívüli nemzetközi együttműködés koordinációját az OMFB és az 
MTA irányításával a következő főbb célok érdekében kell megvalósítani:
— a nemzetközi információs rendszerekbe való bekapcsolódás (bedolgozás) útján a kül

földön feldolgozott információk (pl. mágnesszalagos szolgáltatások) kedvezményes 
átvételének fejlesztése;

— a nemzetközi informatikai szervezetekben és informatikai tárgyú rendezvényeken 
történő magyar részvétel fokozott hasznosítása, a szakirodalmi információs munka 
külföldi tapasztalatainak széleskörű hazai megismertetésével, célszerű alkalmazásával.

A z OSZIIR korszerűsítésének összehangolása a szakkönyvtári rendszer fejlesztésé
vel a jelen koncepció realizálásának egyik alapvető feladatát képezi.
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A szakirodalmi dokumentumok rohamos szaporodása, az árak folyamatos emelke
dése, a dokumentumok iránti igények gyors növekedése és differenciálódása, illetve 
a beszerzésre fordítható keretek tartósan korlátozott volta szükségessé teszi a dokumen
tumbeszerzés, -kezelés és -szolgáltatás, lényegében az OSZIIR dokumentumbázisának 
koordinált korszerűsítését. Mindezt alapvetően a KM ágazati irányításával, elsősorban 
az alábbi feladatok megoldásával:
— a dokumentum-nyilvántartás országos rendszereinek (központi címjegyzékek) korsze

rűsítése, teljessé tétele, folyamatos karbantartása és információ-szolgáltatásuk fejlesz
tése;

— a dokumentum-beszerzés terén racionális munkamegosztás létrehozása, minél teljesebb 
áttekintés biztosítása, a szükségtelen beszerzési párhuzamosságok visszaszorítása; 
a hazai (gyűjtőköri, beszerzési) és nemzetközi kooperáció fokozása;

— a dokumentum-feldolgozás racionalizálása, a felesleges feldolgozási párhuzamosságok 
csökkentése (esetleg központi katalogizálás megszervezése);

— a dokumentum-szolgáltatás (eredeti, másolat, mikrofonná és fordítás) korszerűsítése; 
ennek keretében a felhasználói szükségletek és igények fokozott megismerése; a mág
nesszalagos adattárak hasznosítása során felmerülő dokumentumigények koordinált 
kielégítése;

— a dokumentumtárak elhelyezési viszonyainak javítása; megfelelő kapacitású tároló 
könyvtárak létesítése a súlyos dokumentum-elhelyezési problémák enyhítése érde
kében.

A z  információs szakemberképzés fejlesztése a koncepció megvalósításának fontos 
feltétele a jelentős létszámhiány, a jelenlegi szakember-állomány elégtelen képzettsége 
s a képzési kapacitás szűk volta miatt az OM irányításával, az érdekelt minisztériumok 
közreműködésével.

A koncepció karbantartása, fejlesztése  elengedhetetlen feladat, mivel a korszerűsí
tési koncepció megvalósítása során várhatóan új szempontok, lehetőségek, igények stb. 
merülnek fel. Gondoskodni kell tehát a koncepció időszakos felülvizsgálatáról, korszerű
ségének biztosításáról, a lehetőségekhez történő „illesztéséről'’ is. Ennek megvalósítását 
az egyes feladatok felelősei, a koordinálást az OMFB végzi.

III. A szakirodalmi információs tevékenység fejlesztése a minisztérium ok területén 

Irányítási és koordinálási feladatok
Az illetékes minisztériumok (országos hatáskörű szervek) a felügyeleti területükön 

folyó szakirodalmi információs tevékenység irányítását (koordinációját) közvetlenül, vagy 
jogkörük részbeni átruházása útján látják el, biztosítva az országos, az ágazati, ill. a szak- 
területi koordináció követelményeinek érvényesülését is a felügyelt területen. A felügye
leti koordináció azonban kiteljed az adott terület igényeinek az országos, az ágazati és 
szakterületi koordinációs szervek felé való közvetítésére is.

Gazdasági ágazati minisztériumok feladatát képezi, hogy a gazdasági ágazat szakiro
dalmi információs fejlesztési szempontjait más felügyeleti területek vonatkozó tevékeny
ségeiben is érvényesítsék.
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A szakterületi koordinációt egyes minisztériumok a második főfeladat szerint 
lássák el.

A szabadalmi és a szabványügyi információs tevékenység koordinálását valamennyi 
felügyeleti és szakterület vonatkozásában az Országos Találmányi Hivatal, illetve a Magyar 
Szabványügyi Hivatal látja el.

A szakirodalmi információs rendszer alapegységei a gazdálkodó ill. igazgatási intéz
mények közel kétezer szakirodalmi információs szerve (információs osztályok, szak- 
könyvtárak stb.) Ezekkel a helyi szakirodalmi információs szervekkel a szakmai 
módszertani kapcsolatot a minisztériumok valamely (leginkább KF jellegű) főosztályuk 
irányításával és többnyire a minisztérium központi szakmai információs intézménye 
— ilyen híján — szakágazati-szakmai információs intézménye közreműködésével tartják. 
Jelenleg a helyi szakirodalmi információs szervekkel az irányítási, valamint a szakmai 
módszertani kapcsolat minisztériumonként ugyan eltérő formájú és mértékű, de ez 
a kapcsolat a helyi szervek kielégítő fejlődését csak ritkán képes megfelelően segíteni.

A minisztériumi szakirodalmi információs rendszerek korszerűsítési programjainak kidol
gozása

Annak érdekében, hogy a szakirodalmi információs rendszer koncepciójában foglalt 
korszerűsítés megvalósuljon, szükséges, hogy e koncepcióval összhangban az illetékes 
minisztériumok kidolgozzák a minisztérium jelenlegi szakirodalmi információs rendszeré
nek korszerűsítési programját.

Ennek kidolgozása és megvalósítása során különös gondot célszerű fordítani 
a következőkre:

a) A minisztérium felügyeleti területén működő (minisztériumi, szakágazati és 
helyi) szakirodalmi információs szervek az országos rendszerben való együttmű
ködésük és saját (az országos rendszerrel kompatibilis) specifikus szolgáltatásaik 
révén egyre inkább képesek legyenek a minisztérium és a gazdálkodó egységek 
szakirodalmi információs igényeinek kielégítésére.

b) A minisztérium szervezetén belül legyen meghatározva a szakirodalmi informá
ciós rendszer működésének és fejlesztésének irányításával való foglalkozás 
egyértelmű szervezeti felelőssége.

c) A minisztérium központi szakirodalmi (szakmai) információs intézménye 
(minisztériumi bázisszerve), illetve ilyen híján szakágazati szakmai információs 
vagy ilyen funkcióval megbízott más intézménye a minsiztériumi szakmai 
információs irányító szerv (főosztály) közreműködésével legyen képes biztosí
tani a minisztérium területén szükséges feladatok ellátását, ezen belül különösen:
— a szakterületi szakirodalmi kooperációban való aktív részvételt, mindenek

előtt a beszerzés, a feldolgozás és a szolgáltatás terén;
— a korszerű információs technika alkalmazására történő felkészülést, illetve 

annak bevezetését és hasznosítását;

547



— a nemzetközi szervezetekben — különösen az NTMIR-ben — való együttmű
ködés fejlesztését;

— a helyi információs szervek fejlesztéséhez szükséges sokoldalú segítségnyúj
tást.

Azokban a minisztériumokban, ahol nincs központi szakirodalmi (szakmai) 
információs intézmény és ilyen létrehozása nincs előirányozva, különös figyel
met kell fordítani a szakágazati szakirodalmi információs, vagy ilyen funkcióval 
megbízott intézmények fejlesztésének minisztériumi szinten történő gondo
zására.

d) A minisztériumi korszerűsítési program a felügyeleti területen működő helyi 
információs szervek fenntartóinál olyan helyi fejlesztési tervek kidolgozását 
irányozza elő, amelyek alapján a helyi információs szervek fokozottan képesek 
lesznek egyrészt a helyi igényeknek a kooperáló hálózatból való kiszolgálására, 
másrészt szakterületüknek megfelelően az országos igények kielégítésébe való 
bekapcsolódásra.

A helyi szakirodalmi információs tevékenység fejlesztési tervének kidolgozásában 
és megvalósításában a minisztériumi központi (szakágazati) szakirodalmi (szakmai) infor
mációs intézmények, szükség szerint az országos intézmények közreműködésével nyújtsa
nak segítséget különösen a szervezeti, személyi, technikai és módszertani feladatok 
koordinált megoldása érdekében.

***

Bízhatunk abban, hogy e koncepció megfelelő programok szerinti realizálásának 
eredményeként korszerű információs technológiát alkalmazó, nemzetközileg együttmű
ködő, koordinált szakirodalmi információs rendszerünk növekvő hatékonysággal fogja 
tudni biztosítani a gazdasági tevékenység -  mindenekelőtt a KF — információigényének 
a kielégítését, egyben az információs szakma egésze megbecsülésének a növekedését.
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