
A KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INFORMÁCIÓ HELYZETE ÉS 
PERSPEKTÍVÁI MAGYARORSZÁGON

MOHOR Jenő -  SÁRDY Péter

Korunkban az információk, s ezen belül is leginkább a szakirodalmi információk 
mennyisége rendkívül gyors ütemben növekszik, s már régen túllépte azt a határt, amely
nél áttekintésük a hagyományos, egyéni módszerekkel és segédeszközök nélkül még 
lehetséges. Az, hogy mindenki, akinek munkájához információkra van szüksége, megkap
ja azokat (mégpedig a szükséges illetve a lehető teljességgel, célszerűen válogatva, ésszerű 
idő- és munkaráfordítással), ma már csak úgy érhető el, ha az információáramlás folyama
tába, az információk létrehozói és felhasználói közé megfelelően szervezett információs 
rendszert iktatunk be. A társadalmi tevékenység szféráinak különbözőségéből adódik, 
hogy ezt a műszaki életben, a természettudományok, vagy éppen az orvostudomány terü
letén rég ismert (és felismert) megállapítást most a kutlurális élet, a művészetek területé
ről szólva leírtuk. Ezen a téren ugyanis a gondolat — és az igény: a szervezett információ- 
ellátás igénye — meglehetősen újnak számít.

Ezt az új igényt számos nemzetközi kezdeményezés is jelzi már: az IFLA Művészeti 
Könyvtárak Kerékasztalának tervei; a párizsi Pompidou-központ kezdeményezése egy 
design-információs adatbank létrehozására; és végül, de távolról sem utolsó sorban, 
a szocialista országok Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszerén belül 
a kulturális-művészeti információs alrendszer (Interinformkultura) létrejötte.

S ha a nemzetközi fejlemények csak alátámasztják, a növekvő hazai információs 
igények mindenképpen sürgetik, hogy egy pillantást vessünk kulturális és művészeti 
életünk információellátásának jelenlegi helyzetére, és megkíséreljük felvázolni fejlődésé
nek lehetőségeit.

Hazánk szocialista fejlődésének egyik kiemelkedő eredménye a kulturális forrada
lom győzelme, a szocialista magyar kultúra kifejlődése, kulturális és művészeti intézmény- 
rendszerének és tevékenységi szerkezetének kialakulása. Noha az elért eredményeket, 
azok jelentőségét indokoltan magasra értékelhetjük, a kulturális-művészeti élet fejlődésé
ben még számos megoldandó probléma, elérendő célkitűzés van.

Az állandó fejlődés, az egyre magasabb színvonalú és egyre szélesebb tömegek 
bevonását célzó kulturális élet továbbfejlesztése csak sok, különféle feltétel alapján 
biztosítható. E feltételek közt kiemelkedő jelentőségű a kulturális ágazat irányítása, 
amely -  magától értetődően -  folyamatosan fejlődik, és kell, hogy fejlődjék. Fejlődé
sének, fejlesztésének eszközei közt egyre nagyobb szerepet kap az információ; az irányító, 
döntéshozó párt- és állami szervek, intézmények, szervezetek vezetőinek és munkatársai
nak folyamatos, megfelelően válogatott és előkészített, gyors, megbízható tájékoztatása

549



mindarról, ami hazánban, más szocialista országokban vagy másutt a világon a kultúra, 
a művészetek területén történik.

A kulturális irányításban, vezetésben dolgozók számára szükséges információk 
maguk is többfélék, és a legkülönbözőbb forrásokból származhatnak. A gazdasági-pénz
ügyi, a statisztikai, a tervezési információk mellett egyre növekvő fontosságúak a szak
mai-ideológiai, tudományos és politikai információk. Ez utóbbiak mindmáig legfontosabb 
forrása a tágan értelmezett szakirodalom, amelybe nem csupán a hagyományos, könyvek
ben, folyóiratokban publikált ismereteket értjük, hanem a szűkebb felhasználói kör 
számára készült írásos anyagokat, jelentéseket, előteijesztéseket, értékeléseket, jogszabá
lyokat, disszertációkat, tanulmányúti beszámolókat, tervezeteket és vitaanyagokat is.

A kulturális és művészeti élet szakadatlan fejlődéséhez, mind magasabb színvonalra 
emeléséhez azonban — természetesen — nem elegendő az irányítás kellő tájékoztatása és 
tájékozottsága. Információkra van szüksége a kulturális-művészeti ágazat kutatóinak és 
gyakorlati szakembereinek egyaránt, s végső soron a kultúra és a művészet eseményei, 
eredményei és kérdései iránt érdeklődő bármely szervezetnek, intézménynek vagy magán- 
személynek is.

A kulturális-művészeti információellátás helyzetéről, jelenéről szólni nem lehet, 
nem is érdemes anélkül, hogy a jövőt, az elérendő célt figyelembe ne vegyük. Ez a cél 
pedig végső soron nem lehet más, mint amit bevezetésül voltaképpen már meg is fogal
maztunk: a kulturális-művészeti információs rendszer kiépítése. Ezt a célkitűzést elérhe
tővé teszik előzményei, az információellátásban eddig elért eredmények, a már meglévő 
szolgáltatások, és szükségessé teszik a fentebb vázolt körülmények, az egyre növekvő 
szükségletek és igények. De lehetővé és szükségessé teszik a nemzetközi információs 
együttműködés nyújtotta előnyök illetve a ránk háruló kötelezettségek is. A NTMIR 
keretében kifejlesztés alatt álló Interinformkultura szolgáltatásainak hatékony hazai 
hasznosítását nyilvánvalóan csak a megfelelő hazai információs rendszeren keresztül 
lehet biztosítani, és a nemzetközi rendszerben való aktív és megbízható közreműködésünk 
egyik feltételeként szintén a hazai információs rendszer megfelelő működését jelöl
hetjük meg.

A „kultúra” rendkívül tág, sokféle módon értelmezhető fogalom, és a „művészet” 
szóval is az ember alkotó tevékenységének szélesebb vagy szűkebb körét egyaránt jelöl
hetjük. Ezért a kulturális-művészeti információellátásról szólva nem kerülhetjük meg 
tárgyának pontosabb meghatározását, melyet — gyakorlati okokból — a Kulturális 
Minisztérium tevékenységi körével szoros összhangban végezhetünk el. Kulturális-művé
szeti információellátásnak ezért azon szakterületek, kulturális, művészeti és közművelő
dési tevékenységek információellátását (illetve az azokról szóló információk nyújtását) 
nevezzük, amely területek felügyelete és irányítása a Kulturális Minisztérium ágazati 
hatáskörébe tartozik. (Nem tekintjük tehát tárgyunkhoz tartozónak például a műemlék- 
védelem vagy az építőművészet — más tekintetben igen nagy kulturális jelentőségű — 
információellátását.) A jövőről, a célokról, a kulturális-művészeti információs rendszerről 
szólva tehát voltaképpen egy szigorúan vett ágazati információs rendszer kiépítésére 
gondolunk (összhangban a Magyarországon korábban kialakult ágazati információs 
rendszerek tematikai meghatározottságával).
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A kulturális ágazat területén kifejlesztendő szakirodalmi információs rendszer 
esetében — mint már jeleztük — egyáltalán nem állunk előzmények nélkül. Gyakorlatilag 
minden, e körbe tartozó részterületen jelenleg is folyik szakirodalmi információs tevé
kenység. E tevékenységek színvonala, tartalmi kiteijedése, tárgyi és személyi megalapo
zottsága, felhasználói köre és számos más jellemzője azonban erősen eltérő, és nem 
ritkán még az egyazon részterületen folyó tevékenységek (és az ezekre épülő szolgálta
tások is) egymástól függetlenül, kellő összehangoltság nélkül léteznek.

E helyzet hátrányait szükségtelen részletezni: az előforduló párhuzamosságok fölös
legesen kötnek le munkaerőt, szellemi és anyagi kapacitást; a szakirodalmi információs 
szolgáltatások nem feltétlenül jutnak el azokhoz, akiknek munkájához a leginkább 
szükségesek lennének; bonyolultabb, összetettebb probléma esetén számos információs 
szolgáltatás egyidejű igénybevételére volna szükség, ami viszont a felhasználótól indoko
latlanul nagy idő- és munkaráfordítást igényel, eredménye pedig eléggé bizonytalan.

Mégis, nem tagadva a fenti helyzetképet, megállapíthatjuk, hogy a információs 
rendszerét van mire építeni. A kulturális ágazat számos intézményében folyik szakmai és 
szakirodalmi információs tevékenység, számos olyan információs szolgáltatás működik, 
kiadvány jelenik meg, amely már most felhasználható a rendszer kiépítéséhez, vagy 
a szükségleteknek megfelelően továbbfejleszthető.

A részletekre való kitérés előtt, mint legáltalánosabbat, elsőnek említjük meg a ma
gyar nem zeti bibliográfia rendszerét és az Országos Széchényi Könyvtár néhány további 
központi szolgáltatását, amelyek a kulturális-művészeti tájékoztatás szempontjából is igen 
jelentősek. Itt csak utalhatunk arra, hogy a könyvek nemzeti bibliográfiájának számító- 
gépes előállítása milyen további lehetőségeket kínál, a számítástechnikai módszerekben 
rejlő előnyök fokozatos kihasználása révén, vagy hogy mit nyújthat a kulturális informá
cióellátás számára az Időszaki Kiadványok Repertóriuma, a Zenemüvek bibliográfiája. 
Arról sem kell sokat szólni, hogy egyetlen ágazati információs rendszer sem nélkülözhet 
olyan országos dokumentum-lelőhely nyilvántartásokat, mint a könyvek és a külföldi 
fo lyóiratok közpon ti katalógusa és ezek szolgáltatásai, kiadványai, vagy éppen a NTMIR 
IKARR (Időszaki Kiadványok Automatizált Regisztrációs Rendszere) tevékenységében 
való részvétel.

Az OSZK szakterületi információs szolgáltatásait először az irodalom területén kell 
megemlítenünk: a magyar irodalom és irodalomtudomány kurrens bibliográfiájának 
első száma a közeli jövőben jelenik meg. Figyelemre méltó információs kiadvány az Álla
mi Gorkij Könyvtár által szerkesztett és kiadott Világirodalmi híradó, amely elsősorban 
az európai szocialista országok irodalmi életének főbb eseményeiről tájékoztat. Az irodal
mi tájékoztatás fejlesztése során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
gondozásában készülő, irodalom történeti tanulm ánykötetek és fo lyó ira tok  analitikus 
bibliográfiai kartotékjait és az Európa Könyvkiadó Világirodalmi Tájékoztatóját, amely 
a lektori jelentések szemléjét tartalmazza.

A színházművészet területén elsősorban a Magyar Színházi Intézet dokumentációs 
és tájékoztató tevékenységét kell számításba venni. Az Intézet adja ki — egyebek között — 
a Magyarországi Színházak Műsora c. adattárat, több idegen nyelven a magyar színházi
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híreket, és a Dramaturgiai Híradót. Állománya révén a jövőben a mainál nagyobb súllyal 
kaphat szerepet az OSZK Színháztörténeti Tára is.

A zene- és táncművészet információellátása szempontjából kiemelkedő fontosságú 
a magyar nemzeti bibliográfiai rendszer részét képező zenemű-bibliográfia, amely a hang- 
lemezkiadást is regisztrálja (az OSZK kiadásában); a KMK Uj K o tták  és Uj Hanglemezek 
című, elsősorban a könyvtárak állománygyarapítási munkáját segítő kiadványai; az 
Állami Gorkij Könyvtár Zenei Szakirodalmi Tájékoztató című információs kiadványa, 
és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár most induló Zenei Tájékoztatója. A Magyar Táncmű
vészek Szövetsége Külföldi Szem le címen, a nemzetközi szaksajtóból való szemelvények 
közreadásával járul hozzá a terület információellátásához. A hanglemezgyártás és -forgal
mazás területén a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat Hanglemez című tájékoztató folyó
iratát említhetjük. A továbblépés érdekében feltétlenül meg kell majd vizsgálni, hogyan 
hasznosíthatók hazánkban a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM) keretében 
folyó vállalkozások. Intézményeink közül e téren elsősorban az OSZK Zeneműtára és 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyvtára vehető figyelembe.

A filmművészet, filmgyártás és -forgalmazás területén az információellátás intézmé
nyi bázisát elsősorban a Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum adja. Szakmai 
tájékoztató kiadványai közül a Filmográfiai Közlem ények, a N em zetközi Film tájékoz
tató  és a Film tudom ányi Szem le a legjelentősebbek. Az információellátás nélkülözhetet
len eszköze a KM Filmfőigazgatósága által kiadott Filmforgalmazási Adattár, de figye
lembe kell venni a Magyar Televízió Tv-filmográfiáját is.

A szakirodalmi, szakmai tájékoztatás publikált információforrásokkal kevéssé 
ellá to tt területei közé kell sorolnunk a művészetoktatást (rendszeresen, közreadottan 
jószerivel csak a statisztikai adatok állnak rendelkezésre); a képző- és iparművészetet 
(bár e téren nem hagyhatjuk figyelmen kívül az Ipari Formatervezési Tájékoztató Köz
pont tevékenységét); a levéltárügyet (a Levéltári Közlemények ugyan közli a magyar 
levéltári szakirodalom bibliográfiáját); továbbá a könyvkiadás és -teijesztés területét (itt 
elsősorban a propaganda-tevékenység fejlett, de a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesz
tők Egyesülése gondoskodik a könyvesboltok tájékoztatásáról és rendszeresen közreadja 
a magyar könyvkiadás statisztikai adatait is).

A szűkebb értelemben vett közművelődés (a művelődési otthonok, az amatőr 
művészeti tevékenység, az iskolán kívüli felnőttoktatás stb.) területén a Népművelési 
Intézeté a vezető szerep. Kiadványai közül itt csak a Rendezvény-naptárt, a Híradó 
című szakmai tájékoztatót és a magyar illetve a külföldi közművelődési irodalomról 
megjelenő tájékoztatókat említjük. A kulturális ágazat statisztikai rendszerében természe
tesen rendelkezésre állnak a közművelődés adatai is, és nem feledkezhetünk meg az olyan 
kiadványokról sem. mint például a szolnoki Fórum, az egri Módszer, vagy a Stúdió  
(a Fővárosi Művelődési Ház gondozásában).

A múzeumügy, muzeológia és restaurálás szakirodalmi és szakmai tájékoztatását 
elsősorban a Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ biztosítja. Szolgáltatásai 
közül csak két kiadványt említünk: Figyelő című szemelvénygyűjteményét a külföldi 
múzeumi és restaurátor szakirodalomból, valamint többkötetes nagy vállalkozását,
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a magyar m úzeum ok kiadványainak bibliográfiáját, amely több sorozatban a múzeumi 
évkönyvek és fo lyó ira tok  repertórium át is magában foglalva jelenik meg.

A kulturális ágazat szakirodalmi és szakmai információs eszközökkel, lehetőségek
kel talán legjobban ellátott területe a könyvtárügy. A statisztikai adatokat rendszeresen, 
több kiadvány is közreadja. A könyvtárak munkáját az Uj Könyvek, az Események-évfor- 
dulók és az Eseménynaptár segítik. A művelődésügy vezetőinek tájékoztatását célozza 
a Könyvtár és Művelődés; a magyar szakirodalom külföldi megismertetését angol és orosz 
nyelvű referáló folyóirat (HLISA, VELBI); a magyar könyvtárosokat informálja a Magyar 
Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája és a Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom 
című referáló lap valamint a gyakori szakirodalmi szemle kiadványok (valamennyi az 
OSZK-KMK kiadványa). A könyvtárügyi tájékoztatás szempontjából nagy jelentősége 
lesz a magyarországi könyvtárak központi nyilvántartásának: ennek, s az erre épülő infor
mációszolgáltatásnak a kiépítése az OSZK legközelebbi feladatai közé tartozik.

A kulturális-művészeti információellátás jelenlegi helyzetének itt vázolt, rövid 
áttekintéséből is látható, hogy a továbblépéshez mindenek előtt a jelen helyzet sokkal 
alaposabb felmérésére, feltérképezésére van szükség. Fel kell tárni a „rejtett tartaléko
kat”. meg kell ismerni mindazokat a nem publikus információs, dokumentációs tevékeny
ségeket, szűk kör számára szóló kiadványokat és szolgáltatásokat, amelyek az említett 
intézményekben (és számos más, nem említett intézményben: múzeumokban, főiskolá
kon, a művészeti szövetségekben és könyvtáraikban stb.) folynak és szélesebb körben is 
felhasználhatók lennének. Meg kell találni és fel kell használni a Kulturális Minisztérium
hoz illetve a kulturális ágazathoz közvetlenül nem tartozó intézményekben meglévő, vagy 
kifejlesztésre kerülő, a kulturális-művészeti információellátás szempontjából lényeges 
tájékoztató szolgáltatásokat is.

A magyarországi kulturális-művészeti információellátás perspektívája (núnt már 
utaltunk rá) a kulturális ágazat szakmai (szakirodalmi) információs rendszerének kiépí
tése. E rendszer végső -  távlati -  feladata minden, a kulturális élet területére vonatkozó 
információkat igénylő szervezet, intézmény vagy személy megfelelő, szükséges informá
ciókkal való ellátása. Ez a cél azonban csak viszonylag hosszú fejlődés eredményeként 
érhető el. Az egyes fejlesztési fokozatokat az igények, szükségletek illetve a lehetőségek 
egyidejű figyelembe vételével kell (és lehet) meghatározni.

A szakirodalmi információs rendszer funkcionális (szolgáltatási) oldalát tekintve, 
elsődleges feladatnak a pártirányításban és az állami vezetésben dolgozók tájékoztatásá
nak illetve tájékozódási lehetőségeinek jelentős mérvű javítását kell tekinteni. A rendszer 
információs forrásait illetően az első fejlesztési szakaszban elsősorban arra kell törekedni, 
hogy a már meglévő szolgáltatások, továbbá — nagyon indokolt esetben — az ezekre épülő 
esetleges újabb szolgáltatások mindazokhoz eljussanak, akik ezeket igénylik, vagy akiknek 
tevékenységéhez ezek jelentős segítséget nyújtanak.

Ez az első feladat is jelentős munkát igényel. A már említett felméréseken kívül 
(melyek során megállapítandó az is, hogy melyek azok a létező szolgáltatások, amelyek 
tartalmuk, színvonaluk alapján alkalmasak a rendszer kiépülésének első szakaszában 
való felhasználásra) azt is ismerni kell, hogy az információkkal ellátni kívánt irányítók, 
vezetők milyen tartalmú, jellegű és formájú információkat illetve szolgáltatásokat igényel
nek, tudnak hasznosítani.
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E két elemző felmérés alapján dönthető el, hogy mely információs igények elégít
hetők ki — legalább viszonylagos teljességgel — a már meglévő információs szolgáltatások 
megfelelő irányításával, közvetítésével, illetve milyen információs szükségletek kielégítése 
igényel új szolgáltatásokat, továbbá az is, hogy milyenek legyenek és milyen forrásokra 
építhetők ezek az új szolgáltatások.

Nem várható, hogy a rendszer fejlesztésének első szakaszában minden szakirodalmi 
(és főként szakmai) információs igény a kívánt teljességgel és színvonalon kielégíthető 
lesz. A további fejlesztés során azonban erre kell törekedni, mégpedig ésszerű munkameg
osztás kialakításával, a szolgáltatások különféle igények kielégítésére alkalmas, széles, de 
ugyanakkor kompatibilis skálájának kiépítésével, az információáramlás racionális pályái
nak kialakításával, a felhasználók és a rendszer közti „párbeszéd” lehetőségének maximá
lis biztosításával.

A fejlesztés második szakaszában kerülhet sor olyan új, központi jellegű szolgálta
tások kiépítésére, amelyek legfontosabb feladata a korábban kialakult szolgáltatások 
mellett jelentkező ellátatlan területek, „fehér foltok” megszüntetése lenne. Esetenként 
elképzelhető, hogy valamely új szolgáltatást egy specializált intézmény (kutatóintézet, 
felsőoktatási intézmény, múzeum, könyvtár stb.) fejlesszen ki. Bizonyosnak tűnik azon
ban az is, hogy e szolgáltatások egy részét — különösen az egyre nagyobb jelentőségű 
interdiszciplináris és komparatív jellegű információk terén — központilag, a létrehozandó 
kulturális ágazati információs rendszer központjaként kijelölt intézmény kizárólag ezzel 
foglalkozó szervezeti egysége hozhatja csak létre.

A rendszer fejlesztése során a tevékenység három irányú kibővítésére lesz szükség: 
az információk forrásait illetően, a szolgáltatások típusai területén és a célzott felhaszná
lói körre vonatkozóan. Az információs források kiteijesztésével végső soron azt kell elér
ni, hogy minden olyan szakirodalmi információ, amely a rendszer bármely használója 
számára szükséges lehet, bekerüljön a rendszerbe, függetlenül attól, hogy milyen típusú 
szakirodalmi dokumentum tartalmazza.

A szolgáltatások típusainak bővítését mindenekelőtt a rendszer használóinak eltérő 
tartalmi és formai igényei, szükségletei és információhasználati szokásai teszik szükséges
sé. Teljesen kifejlett formájában az információs rendszer a következő típusú szolgáltatá
sokat nyújthatja: jeladó információk; bibliográfiák; referatív információk; tömörítvények; 
szemle típusú információs szolgáltatások; személyre szóló információ-teijesztés. Ezek 
mellett, de velük szoros összefüggésben, az információs rendszerben biztosítani kell 
a szakirodalmi dokumentumok eredetiben vagy másolatban való hozzáférhetőségét, 
szükség esetén magyar nyelvre való fordítását is.

Végül az információs rendszer fejlesztése során törekedni kell arra, hogy a szakiro
dalmi információk mellett fokozatosan helyet kapjanak más szakmai információk is, hogy 
a rendszer faktografikus információkat is nyújtó szakmai információs rendszerré fejlőd
hessék, továbbá, hogy a szocialista országok Nemzetközi Kulturális-Művészeti Információs 
Rendszerében (valamint az esetleg létrejövő más nemzetközi információs együttműködési 
formákban) tevékeny részt tudjon vállalni, és az együttműködés nyújtotta lehetőségeket, 
a nemzetközi rendszerek szolgáltatásait a hazai információellátás érdekében a legmesz- 
szebbmenően tudja hasznosítani.
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