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Tudományos műhelymunka a pozsonyi Komensky Egyetem 
Könyvtártudományi és Tudományos Tájékoztatási Tanszékén

A Könyvtári Figyelő 1978. évi 2. száma (149—151.p.) 
ismertette azt a kiadványt, amelyet a pozsonyi Komensky Egye
tem könyvtártudományi és tudományos tájékoztatási tanszéke 

fennállásának 25. évfordulója alkalmából jelentetett meg. Ennek fő témája a negyedszáza
dos képzés történeti alakulásainak feltérképezése, illetve a perspektívák felvázolása volt. 
Arról tanúskodott meggyőzően, hogy a tanszék fennállásának minden mozzanatában egy
szerre tudott politikus és ügyet szolgáló lenni: mindvégig biztosan és célirányosan, azaz 
a könyvtár- és tájékoztatásügy érdekeit-szükségleteit szem előtt tartva „navigált” a külön
féle felsőoktatási reformok „viharos tengerén” .

Magabiztossága — megítélésünk szerint — annak köszönhető, hogy hitt szervező és 
szellemi erőfeszítéseinek hatékonyságában, s ezért nem is fukarkodott velük. Szellemi 
erőfeszítéseinek termékeit a csehszlovákiai könyvtártudományi és informatikai szakiroda- 
lom színvonalmeghatározó pontjai között tartjuk számon. Ennél is fontosabb azonban, 
hogy a tanszék személyzete ezeknek az erőfeszítéseknek ismeretakkumuláló és korszerű
sítő következményeként egyre korszerűbb képzést valósított meg, olyant, amely 
elvi-elméleti megalapozottságában és magasrangú gyakorlatiasságában egyaránt kibíija az 
összehasonlítást a hagyományos egyetemi szakokkal.

A tanszék — műhelymunkáját reprezentálandó — azt is fontosnak tartotta, hogy 
időnként akta-jellegű kötettel jelenjen meg az egyetemi és a szakmai közvélemény előtt. 
Erre első ízben 1973-ban nyílt lehetősége. Az akta címéül — jellemzően és beállítottságá
nak korszerűségét jelző módon — az „informatika” szót választotta.

Most az Informatika második évfolyamát tartjuk a kezünkben. (A hazai átfutási 
idők lassúságát bírálók kesernyés megnyugatására jegyezzük meg: az 1978 végén megje
lent gyűjtemény az 1975. évi „ termést” hozza.) Közleményeinek sorát Stefan PASIAR 
történeti dolgozata és egy bibliográfia (Marta MATTHAEDISOVÁ-álJDÍKOVÁ összeállí
tása) nyitja meg. Róluk azért nem írunk bővebben, mivel azzal a 25 éves úttal kapcsolato
sak, amelyről a Könyvtári Figyelő hivatkozott helyén a magyar olvasó már tájékozódhatott.

A kötet többi tanulmánya két típusba sorolható. Az első típusra az elméleti alapok 
elmélyítésére és szilárdabbá tételére való törekvés a jellemző. A másikra az elméleti alapo
zású rendszer- és gyakorlatszervezés.
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Az elméletet elmélyítő-megszilárdító tanulmányok között Gabriela ZIBRITOVÁ 
a megismerés és az információ kapcsolatait fürkészi. A megismerés folyamatában meggyő
zően különíti ki az információs szakaszt, amelynek hatékonyabbá tételén kell napjaink 
informatikájának mindenekelőtt fáradoznia. Katarina RUTTKAYOVÁ a bibliográfiaelmé- 
let rendszerével foglalkozik a filozófiai kutatások aspektusából. Teszi ezt annak érdeké
ben, hogy a bibliográfiaelméletet más tudományágak szélesebb rendszertani összefüggései
be helyezze el. Fáradozásait egy konkrét bibliográfiaelméleti rendszer-modell létrehozása 
koronázza, amelynek fő elemei a következők: a bibliográfia metaelmélete, a bibliográfia 
alkalmazott (speciális) metaelmélete, a bibliográfia története, a bibliográfia segédtudo
mányai. Marta NOVÁKOVÁ szintén filozófiai nézőpontból közelít témája felé, konkréten 
azt vizsgálja, hogy a logika és a dialektika segítségül hívásával milyen kilátások nyílnak 
a dokumentumtipológia problémáinak a megoldására.

Az elméleti alapozású gyakorlatiasabb dolgozatok — mondhatnánk: technológiai 
munkák — közül elsőként Ján G. ZATKULIAK-ét kell kiemelnünk, aki a Komensky 
Egyetem automatizált információs rendszerének tanulmánytervét készítette el. Az átfogó 
tervezet alternatívák felvetésével és mérlegelésével válik megalapozottá. Michel BAKÓ 
mintegy vezérfonallá sodoija össze azokat az alapelveket, amelyeket egy-egy interaktív 
információ-keresőrendszer ,javaslatba-hozásánál” követnünk kell. Eugen MESSa  a kor
szerű iskolai könyvtár funkciórendszerét és anyaintézményen belüli helyét tanulmányoz
za a csehszlovákiai helyzet és a tárgybavágó külföldi és hazai szakirodalom követelmé
nyeinek tüzetes egybevetésével, illetve a fejlesztési tennivalók megjelölésével.

A kötet futólagos tartalmi ismertetése is bizonyára mindenkit meggyőz a tanszék 
munkájának ambiciózus és korszerű voltáról, annak a jellemzésnek igazságáról, amelyet 
az ismertetés elején róla adtunk. Külön is felhívjuk az érdeklődők figyelmét arra, hogy 
a kötet valamennyi közleményéhez alapos és elég terjedelmes orosz, angol és német 
nyeivű rezümé csatlakozik, ami lényegesen megnöveli a magyarországi használat esélyeit.
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