
KITEKINTÉS

AZ IuD* PROGRAM KÖZELRŐL

SZINAINÉ LÁSZLÓ Zsuzsa

Címként is jobban hangzana, tartalmilag is ígéretesebb lenne valami ilyen kezdés: 
az IuD program a gyakorlatban. Gyakorlatról, legalábbis a program teljes körű működé
séről, annak tapasztalatairól azonban aligha számolhat még ma be bárki is, mivel néhány 
alrendszeren kívül, melyek már valóban „élnek” , a program zömében tervezési stádium
ban van.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szinte a program megszületése — de 
legalábbis szaklapokban való jelentkezése — óta nyomon követhettem az elképzelések 
alakulását, konkretizálódását. Nyilvánvaló, hogy a szakfolyóiratok tudósításaiból sok 
mindenre, látszólag részletkérdésekre, ám éppen a gyakorlati megoldási módokra nem 
derül fény, így elsősorban ezekre voltam kíváncsi, mikor lehetőségem nyílt a helyszíni 
tanulmányozásra.

Egy tanulmányút — még ha viszonylag hosszabb is — alapján érzésem szerint mindig 
kockázatos általános következtetéseket levonni, hiszen sok tényező játszhat közre abban, 
mennyire sikerül adott idő alatt jellemző részleteket megismerni, általánosítható képet 
kapni. Én is csak azért merek vállalkozni általános tapasztalatok megfogalmazására 
-  vállalva és fenntartva a jogot a tévedésre, felületességre is - ,  mivel kéthónapos tanul- 
mányutam során lehetőségem nyűt az IuD programban számottevő szerepet játszó intéz
mények zömének meglátogatására, a dokumentumok jó részének beszerzésére, a már 
kialakult tapasztalatok összegyűjtésére, s így talán megközelítőleg pontos kép alakult ki 
bennem.

Szervezeti kérdések

Néhány kérdést elöljáróban tisztázni kell, hogy azután a látottak-hallottak értékelé
se egyértelmű legyen. Köztudott, hogy egységes könyvtár- és tájékoztatásügyről az

* Informations- und Dokumentationsprogramm

591



NSZK-ban — és még jónéhány államban — nem beszélhetünk. Elég mereven elkülönülnek 
egymástól a dokumentációval foglalkozó tájékoztató szervek és a dokumentumbázissal 
rendelkező könyvtárak. A tudományos- és szakkönyvtárak, az egyetemi könyvtárak és 
a közművelődési könyvtárak további elkülönülése is közismert. Ugyanakkor az NSZK-ban 
éppen a szövetségi rendszer léte miatt aligha beszélhetünk általában könyvtár- vagy akár 
tájékoztatásügyről. Bizonyos keretszabályozások, országos érvényű jogszabályok ellenére 
a kép tartom ányonként eltérő  változó. Vannak ugyan központi, állami pénzből létreho
zott, fenntartott intézmények, szolgáltatások — s ezeknek a száma éppen a programnak 
köszönhetően egyre nő —, ám a szolgáltatások létét és rendszerét alapvetően a tartományi 
forma határozza meg. A jogilag szabályozott néhány alapelvtől eltekintve minden tarto
mány — anyagi lehetőségeitől függően, a szakirodalomnak tulajdonított jelentőség külön
bözősége stb. alapján — saját igényei szerint alakította ki, tartja fenn, fejleszti és támogat
ja a maga könyvtári és tájékoztatási rendszerét. így a tájékoztatás szervei — beleértve 
a könyvtárakat is -  pénzügyi, személyzeti ellátottságukat, presztízsüket illetően — ami 
rendszerint külsőségekkel, mint épület, felszereltség stb. is együtt jár — a tartományok 
önálló hatáskörébe tartoznak, ezért az egyes tartományok között komoly színvonalbeli 
eltérések észlelhetők. De eltérés tapasztalható pl. abban is, hogy egy tartomány a könyv
tárügyén belül a közművelődési, vagy a tudományos, felsőoktatási funkciókat helyezi-e 
előtérbe. Ezt a változatosságot, tarkaságot több tényező fokozza tovább. Nem egyforma 
anyagi lehetőséggel rendelkeznek az egyes fenntartók  — egyetemek, tudományos intéz
mények —, s a tartományi támogatás mértéke ismét csak változó valami. Ugyanakkor sok 
a magánkézben levő könyvtár, tájékoztató szerv, s ezek sem pénzügyi, sem elvi irányítás 
szempontjából nem tartoznak még a tartományi illetékesekhez sem.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy mind tartományi, mind szövetségi szinten a tá
jékoztatásban szerepet játszó intézmények három minisztérium  (a szaktárcákat nem is 
számítva) fennhatósága alá tartoznak: a tájékoztatási szervek a kutatás- és technológia
ügyi; az oktatási intézmények és azok könyvtárai az oktatásügyi, míg a közművelődési 
könyvtárak a kulturális tárcához. Természetesen a tárcák pénzügyi lehetőségei az NSZK- 
ban sem azonosak, így az egyes intézmények adottságai — lényegében a nyújtott teljesít
ménytől függetlenül, pusztán a hovatartozás alapján — meghatározottak.

Talán éppen ez a sokféleségből adódó szétforgácsoltság, különbözőség érlelte meg 
az országos információs rendszer kiépítésének igényét, az együttm űködés, összehan
goltság szükségességének felismerését.

A kormányprogram után

Komoly előkészítő munka eredménye annak a programnak az összeállítása, melyet 
1974-ben a szövetségi kormány kutatási és technológiaügyi minisztere a Szövetségi 
Parlament elé terjesztett, s melyet a parlament el is fogadott.

Az előterjesztés éppen abból a felismerésből indul ki, hogy a tájékozódás lehetősége 
— amely a ma embere számára már létkérdéssé vált — csak régiók, tartom ányok fö lö tti
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intézkedésekkel, együttműködés kiépítésével biztosítható, s csak így érhető el a nemzet
közi információs rendszerekhez való produktív kapcsolódás is.

Az IuD program (melyet első lépésként az 1974—1977-es időszakra dolgoztak ki) 
a tájékoztatás- és dokumentációügy színvonalának kormányszintű emelése igényével lép 
fel. Részletesen ismerteti a célokat, a kiinduló helyzetet, a tájékoztatás általános problé
máit éppúgy, mint az információszükséglettel összefüggő kérdéseket. Áttekintést bizto
sít a megoldandó kérdésekről (könyvtárak és tájékoztatási intézmények, adatbankok stb. 
összehangolásának szükségessége, infrastrukturális problémák, szabványosítási kérdések 
stb.), kifejti a rendszer struktúrájával kapcsolatos elképzeléseket, az adott helyzet alapos 
elemzése, értékelése alapján javasolva a módosításokat. Akcióprogramot nyújt az adott 
időszakra, s kitér a nemzetközi együttműködés terén szükséges tennivalókra is.

A kormányprogram — amely mintegy 150 oldalas, táblázatokkal, grafikonokkal, 
konkrét adatokkal gazdagon dúsított kiadványként jelent meg, s minden könyvtárban, 
tájékoztatási intézményben megtalálható — „csak” keretprogram. A legfőbb tennivalókat, 
a rendszer alapjait biztosító intézményrendszert, alapelveket, tennivalókat rögzíti. Leszö
gezi a program finanszírozásának alapelvét, amely az eddigi gyakorlatot alapvetően meg
változtatja: a szövetségi kormány és a tartományok közösen  biztosítják a rendszer műkö
désének feltételeit, beleértve a központi intézmények létrehozását és fenntartását is.

A jóváhagyott program alapján kezdték meg — és folytatják a mai napig — munká
jukat a szakértői bizottságok. A koncepciónak megfelelően az országos információs 
rendszer 16 szakmai információs rendszerből áll. Az alrendszerek tudományági tagozó
dása a következő:

1. Egészségügy, orvostudomány, biológia, sport; 2. Táplálkozástudomány, mező- és 
erdőgazdaság; 3. Kémia; 4. Energetika, fizika, matematika; 5. Kohászat, alapanyaggazdál
kodás, fémkitermelés és -feldolgozás; 6. Nyersanyaggazdálkodás és geotudományok;
7. Közlekedés; 8 . Területrendezés, építésügy, városfejlesztés; 9. Fogyasztási javak;
10. Gazdaság; 11. Jog; 12. Oktatás; 13. Társadalomtudományok; 14. Szellemtudomá
nyok; 15. Külföldkutatás; 16. Elektrotechnika, finommechanika, járműgyártás, gép
gyártás.

A szakmai alrendszerek mellett speciális rendszerek kialakítására is sor kerül a sza
badalmak, kutatások, környezetvédelem és a műszaki-technikai szabályzatok információ- 
feldolgozása terén.

Az egyes tudományterületeken a témában érintett különféle intézmények, munka- 
közösségek, múzeumok, levéltárak, könyvtárak stb. szakértőiből álló szakmai tervező  
csoportok  a keretelvek ismeretében láttak hozzá a részletes tervek kidolgozásához.

A tartalmilag és terjedelmileg egyaránt impozáns terv-kötetek a szakmai informá
ciós rendszerek közötti részletekbe menő egyeztetésről, erős központi irányításról tanús
kodnak. A 16 szakmai információs rendszer (Fachinformationssystem — FIS) rend
szerterve ugyanis a legkisebb alfejezetig azonos tartalomjegyzékre (azaz közös előzetes 
koncepcióra) épül, ami azt biztosítja, hogy minden részletkérdést végiggondoljanak, 
vizsgáljanak és kidolgozzanak valamennyi területen. És ez nem csupán formai azonossá
got jelent; a problémák feltárási és értékelési módja is aprólékosan részletekig tisztázott 
és azonos.
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A tervdokumentumok részletesen felmérik és elemzik a jelenlegi helyzetet, az 
elérendő célokat, a célok elérésének lehetséges módjait. Lapszéli jegyzetként feltüntetik 
— s ez mind az áttekintést, mind a rendszertervek használatát, a tennivalók kijelölését, 
az összehasonlítást nagymértékben megkönnyíti —, hogy helyzetképről, elérendő célról 
vagy eldöntendő kérdésről van-e szó egy-egy probléma vonatkozásában.

Minden szakterület rendszerterve tisztázza a kialakítandó rendszer viszonyát más 
rendszerekhez, a tudományterületek érintkezési pontjait, esetleges átfedéseit. Ezen az 
elvi alapon szakcsoportokat hoztak létre, melyek már egy-egy szűkebb témakör informá
ciószükségletét, meglévő és potenciális használóinak körét, a használói szokásokat, 
a szükséges és várható szolgáltatásokat elemzik, kitérve az érintett intézménytípusok 
sajátosságaira, szükségleteikre, szolgáltatási igényeikre és lehetőségeikre is.

Az egész szakmai információs rendszer vonatkozásában foglalkoznak a kutatási-fej
lesztési kérdésekkel, képzési és továbbképzési problémákkal, valamint a rendszer nemzet
közi együttműködési lehetőségeivel, illetve az ebből fakadó tennivalókkal. A tudomány- 
terület sajátosságainak figyelembe vételével vizsgálják a vezetési-irányítási kérdéseket, 
a rendszer szervezeti felépítését.

Valamennyi szakmai információs rendszer középpontjában szakmai információs 
közpon t (Fachinformationszentrum — FIZ) áll. Nagyobb szakterületeknél ez alrendszer
ként külön-külön információs központot jelent. A központok feladata a tudományterüle
ten folyó tájékoztató-dokumentációs tevékenység koordinálása, a szakterületek közötti 
és más rendszerekkel való kooperáció biztosítása.

Ezt a szervezeti tagolódást követi a szakkönyvtári rendszer. Általában a korábban 
a Deutsche Forschungsgemeinschaft által kezdeményezett és támogatott gyűjtőköri
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együttműködési tervben kijelölt szakkönyvtárak váltak most a szakterület dokumentu
mainak központi megőrző-feltáró helyeivé.

A tervdokumentáció részletesen elemzi a rendszer gazdasági kérdéseit (létszám- 
szükségletet és ennek anyagi kihatásait éppúgy, mint az épületigényt és a fenntartási 
költségeket, a szükséges gépesítés fokát és mértékét, költségigényét), valamint a kivitele
zésnek, a rendszer beindításának ütemezését, realizálási terveit.

Az előzetes koncepció következetes végiggondolását, a végrehajtás tervének lebon
tott és részletes kidolgozását remélhetőleg ez a felsorolás-jellegű ismertetés is érzékeltetni 
tudta.

Érintőlegesen ugyan említettem már, de úgy érzem, részletesebben is szólni kell 
a program keretében a könyvtárak és a tájékoztatási intézmények közötti tervezett 
munkamegosztásról.

Az IuD programban a könyvtárak és a dokumentációs szervek feladata mereven 
elválik, illetve egymást kiegészítő tevékenységként értékelhető. A könyvtárak — néhány 
speciális, főként történeti gyűjteménytől eltekintve — csak hagyományosnak tekinthető 
könyvtári feladatokat látnak el, tehát elsősorban az irodalomellátás, a dokumentumok 
hozzáférhetőségének biztosítása a feladatuk. Dokumentációs feltáró tevékenységet nem 
folytatnak. A központi könyvtárak a területen működő tájékoztató intézmények infor
mációbázisának megfelelően maximális dokumentumválaszték beszerzésére törekednek, 
a hazai szakterületi dokumentumok teljességre törekvő gyűjtésének igénye mellett. Az 
információs szolgál tatásokhoz lehetőség szerint biztosítják a hozzáférést, de e téren 
főként közvetítő feladatokat látnak el. Az általános funkciójú könyvtárak is törekednek 
a dokumentációs szolgáltatások hozzáférhetőségének, megközelíthetőségének biztosításá
ra, természetesen erőteljes szelekció alapján.

A tájékoztató szervek általában könyvtári bázisra alapozva — de önálló intézmény
ként, gyakran kutatóintézetek mellett, vagy azok részeként — tevékenykednek, dokumen
tumbázissal — kézikönyvtári állományukat nem számítva — nem rendelkeznek. A feltá
randó forrásokat vagy a könyvtáraktól és egyéb intézményektől kapják meg feldolgozásra, 
vagy maguk szerzik be, és adják át feldolgozás után a gyűjtésre illetékes könyvtárnak.

A megvalósulás pénzügyi háttere

Ideje szólnunk a program megvalósításának pénzügyi feltételeiről, annál is inkább, 
mivel az elképzelések szerint a program egyik feladata éppen az egyes intézmények, 
tárcák, tartományok között meglévő, már említett eltérések, színvonalbeli különbségek 
felszámolása, a szolgáltatások színvonalának és hozzáférhetőségének kiegyenlítése.

A dokumentumgyűjtésre kijelölt könyvtárak saját forrásaik alapján nem tudnák 
biztosítani a szakterület irodalmának beszerzését. Ezért jelentős támogatást kapnak 
a Deutsche Forschungsgemeinschaft-tól, mely természetesen valamennyi problémájukat 
nem oldja meg, hiszen elhelyezési lehetőségeik, személyzeti keretük változatlanul a fenn
tartótól függ. Ugyanakkor a fenntartók nem egy helyen — itt is, mint ahogy máshol is — 
elsősorban az általuk előírt feladatok teljesítését, ellátását értékelik, az országos rendszer
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ben való részvételt csupán mellékes tevékenységnek tekintik. Mivel pusztái! pénzügyi 
támogatás megszerzésével a probléma nem oldható meg, a könyvtárak rákényszerültek 
— s ezt is komoly összeggel támogatják a központi szervek — egy számottevő együttműkö
dési kör kialakítására. A gyűjtőköri körülhatárolást rendszeres összejövetelek során pon
tosítják, az egy-egy szakmai információs rendszer dokumentumbázisát biztosító könyv
tárak illetékesei valamennyi tevékenységüket összehangolják. így a rendelkezésükre álló 
pénzügyi és személyzeti lehetőségekkel lényegesen jobban tudnak gazdálkodni, olykor 
égető hely-problémáik is kevésbé jelentkeznek, mintha önmagukban teljes gyűjtésre 
törekednének. Nyilvánvaló, hogy az együttműködési szándék és kényszer megvalósítá
sában komoly szerepet játszik az országban jól megoldott könyvtárközi kölcsönzési 
rendszer, mely elképesztően rövid idő — átlagosan három nap — alatt biztosítja a Szövet
ségi Köztársaság bármely pontján megtalálható dokumentum kézbevételét.

Említettem már, hogy a kormányszintű program elfogadása után sorra elkészültek 
az információs rendszerek konkrét, részletekbe menő tervei, melyek már a kivitelezés leg
apróbb problémáját is felvetették. A program céljait szolgáló tervek megvalósítására 
a szövetségi kormány és a tartományok közösen jelentős összegeket biztosítanak. (Az 
1974—1977 közötti időszakra 440 millió márkát szavazott meg a parlament.) Amikor egy 
könyvtár vagy tájékoztatási intézmény új tevékenység, szolgáltatás beindítását tervezi, 
a programban fölérendelt szervekkel kell azt közölnie. Első fokon a szakmai információs 
központtal, amely, ha a tervet jóváhagyja, tovább terjeszti a GID illetékesei elé. A G1D 
(Gesellschaft für Information und Dokumentation) az IuD programnak a Szövetségi 
Köztársaság területén korábban meglévő — zömében, de nem kizárólagosan állami tulaj
donban lévő — tájékoztató intézmények összevonásával létrehozott közpon ti szerve. Szak
osztályainak véleményezési joguk van, s e vélemény alapján dönt a Bundesministerium 
für Forschung und Technologie, ill. a Deutsche Forschungsgemeinschaft illetékeseiből 
álló bizottság a támogatás megadásáról és annak mértékéről.

A támogatás összege azonban nem egyszer s mindenkorra adott. A munka előre
haladtának arányában általában csökken, s körülbelül akkorra szűnik meg teljes egészé
ben, mire a szolgáltatás, a program elkészül, „szolgáltatásképessé” válik. Ezalatt eldől, 
hogy terjesztését változatlanul központilag kívánják-e támogatni — meg kell mondani, 
nem ez az általános —, vagy „önfenntartásra” kell-e az intézménynek berendezkednie. 
Utóbbi esetben ez időre elkészülnek a szolgáltatásra vonatkozó díjszabások, árkalkulá
ciók, s a szolgáltatást nyújtó intézmény a feladat terén ezután „önfinanszírozóvá” válik.

Nem szeretném, ha félreérthetően fogalmaznék. Elismerem a kulturális, tájékoztatá
si szolgáltatások művelődés- és kultúrpolitikai jelentőségét. De azt is vallom, hogy sok 
esetben maguk a szolgáltatók képzelik el, mire lehetne szükségük a potenciális haszná
lóknak. Az NSZK-ban tapasztaltak -  alapos szükségletkutatáson alapulva kifejlesztett 
térítéses szolgáltatások — viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy eladni csak azt a szol
gáltatást lehet, amelyre valóban szükség van. így a használó is azt kapja — és csak azt kap
ja — amit hasznosítani tud, és a könyvtárakban, tájékoztatási intézményekben rendelke
zésre álló — egyébként nagyon drága — személyzeti kapacitást sem álmok, hanem reális 
igények kielégítése érdekében foglalkoztatják.
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Vannak jól kiépített közpon ti szolgáltatások. Általában nem ingyenesek. Minden 
intézménynek joga van eldönteni, igénybe veszi-e. Ám általában — éppen a drága munka
erő miatt — kénytelen igénybe venni, egyszerűen nem engedheti meg magának „az én 
csinálom egyedül jó l” luxusát, a párhuzamos munkavégzést.

Talán elegendő erre egyetlen példa, a foly megszervezése a rendsze
ren belül, illetve a rendszerek között. Miután minden szakmai információs rendszernek 
körülhatárolt szakismereteket kell feltárnia, a feldolgozandó periodikumok köre is köny- 
nyedén megragadható. Tételesen megosztott folyóiratjegyzék alapján dolgoznak a tájé
koztatásban részt vevő szervek, intézmények munkatársai. Ám sok esetben a területileg 
hozzájuk tartozó szakfolyóirat más témakörű pbulikációt közöl. A szakreferens ilyenkor 
automatikusan küldi el a cikk másolatát a téma feldolgozásáért felelős intézménynek, 
ahol már csak az egyedi publikáció sorsáról döntenek, nem a folyóirat egészét dolgozzák 
fel. Pontosan tudom,, milyen aprólékosan kidolgozott mechanizmus kell ahhoz, hogy ez 
a rendszer így életben maradjon. De ügy tűnik, mind a kidolgozás aprólékossága, mind 
az adminisztráció (nyilvántartások, postázás stb.) többlete megéri, s nem tapasztaltam 
bizonytalanságot sem a szakreferensek részéről, megkapják-e partnereiktől a téma alapján 
hozzájuk tartozó közleményeket, hiszen a rendszer működésének ezt természetes alap- 
feltételének tartják.

Természetesen ehhez az is szükséges, hogy minden intézmény naprakészen tájéko
zott legyen, mit terveznek, mit csinálnak a többiek. Ezt rendszeres tájékoztató kiadvá
nyok  biztosítják (melyek egyébként könyvesboltokban is megkaphatok, s ezáltal az állam
polgár tájékozódási lehetőségét is biztosítják, s melyek valamennyi szakkönyvtárban mint 
információs források hozzáférhetőek) a már említett szakértői összejövetelek mellett. 
Valamennyi szakmai információs rendszer tájékoztat a saját tevékenységéről, eredményei
ről, s a program központi szerve, a GID feladata az információs adatbank működtetése, 
a tájékoztatás kölcsönösségének és folyamatosságának biztosítása a szakterületektől 
függetlenül.

Jól tudom, hogy szólnom kellene a technikai felszereltségről, hiszen a rendszer 
működését ez nagymértékben meghatározza. Amiért nem teszem, nem az, hogy nem 
tartom fontosnak; lényegi résznek tekintem a számítástechnika, a mikrofilmezés minden
napossá válását, a gépesített kölcsönzési rendszereket, a rendszeres telex-kapcsolatot, stb. 
Ám ügy vélem, a programnak ez a része az, melynél leginkább hivatkozhatunk az ország 
gazdasági helyzetére, műszaki színvonalára, lehetőségeire. Kétségtelenül megkönnyíti, 
sőt, alapfeltétele a korszerű információáramlásnak, de — érzésem szerint — nem érinti 
a koncepció lényegét, csupán a kivitelezés módját, gyorsaságát, esetleg gazdaságosságát.

Tanulságok

Ami szerintem az IuD program lényege és legelgondölkodtatóbb része, az megszü
letésének körülménye, ti. az a tény, hogy kormányszinten elfogadott, az általánosságokon 
messze túlmenő keretelképzelés alapján indult meg a munka. FÖLDI Tamás említette 
a közgazdasági információról szóló cikkében (Könyvtári Figyelő, 1979. no.3. p. 1—16.),
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hogy „A közgazdasági dokumentáció országos rendezésére irányuló törekvések túlnyo
mórészt »középről« indultak és sem »alulról« sem »felülről« nem kapták meg a szükséges 
támogatást.” . Tartok tőle, hogy ez nemcsak a közgazdaságtudományi dokumentációról 
mondható el, ez jellemző valamennyi szakterület próbálkozásaira.

Mire hiszem garanciának a kormányszintű — és ezt hangsúlyozni kívánom, szakmai
lag megalapozott, részletes dokumentumban testet öltő — döntést? Arra, hogy a tevé
kenység fontosságát az állam illetékesei magukénak vallják, s hogy a fontosság kimondá
sával egyidőben vállalják azt is, hogy biztosítják a kivitelezéshez szükséges feltételek 
biztosítását.

Ezzel függ össze a központi pénzalap megteremtése, a központi szerv létrehozása, 
mely azután — a kormány illetékeseinek tájékoztatásával és bevonásával — biztosítani 
hivatott az elvek megvalósítását és a támogatás megfelelő hasznosítását.

Egy központi intézmény, mely véleményezési jogával élve a támogatás létét és mér
tékét határozhatja meg, alapvetően más helyzetben van, amikor az általunk is gyakran 
használt „bűvszavakat” — koordináció, kooperálás, együttműködés, munkamegosztás, 
gazdaságosság, stb. — használja. Nemcsak joga, konkrét lehetősége van a tevékenységek 
összehangolására.

S a munkában résztvevők nemcsak egyéni elhatározásuk, önkéntes vállalásuk alap
ján lesznek a rendszer részesei, hanem azért is, mert szinte nem is tehetnek mást, ha 
valóban gazdaságosan, lehetőségeik maximális kihasználásával korszerű, színvonalas szol
gáltatásokat akarnak nyújtani. Tevékenységüket — amennyiben a program koncepciójával 
egyezik — egy országos rendszerre építhetik, miközben pénzügyi lehetőségeik megterem
tése sem okoz gondot. Aki nem lép be a láncba, óhatatlanul lemarad. A szolgáltatásokat, 
amelyekre használói igényt tartanak, be kell szereznie, mivel önerőből nem tud mindent 
biztosítani. Ugyanakkor abban is érdekelt, hogy saját lehetőségei alapján kifejlesszen 
olyan szolgáltatásokat, melyekre más intézményeknek szükségük lehet.

Nem állítanám, hogy ez „a” megoldás országos információs rendszer kidolgozására. 
Azi hiszem azonban, elgondolkodnunk legalább feltétlenül érdemes az IuD program 
tervezési, kivitelezési módjáról, koncepciójáról, az alkalmazott módszerekről, még akkor 
is, ha a gyakorlatban még csak néhány szakmai információs rendszer működésének lehe
tünk szemtanúi, a többi rendszer és a program egészének infrastrukturális része részben 
még a kiépülés stádiumában van.
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