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AZ ISI SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓS RENDSZEREI 
AZ MTA KÖNYVTARÁBAN

BUJDOSÓ ERNŐ

Az informatika helyzete napjainkban

A kutatás és fejlesztés, de szinte az emberi tevékenység minden területén informá
ció-termelők és -fogyasztók vagyunk. A legfrissebb információ ismerete hatalom lehet. 
Marx György sorait idézve: „aki nem tart lépést a legintenzívebb kutatás területein, 
lemondhat a hasznos munkáról. Olyan problémákon töri majd a fejét, amelyet mások 
máshol megoldottak, a felfedezést már postázták. A lassúság párhuzamos kutatást, fölös
leges költséget okoz, az elsőbbség elvesztését jelenti” .1

Amennyire közhelynek számít a felgyorsult információáramlásról, információ- 
robbanásról beszélni, annyira nem közismertek és használatosak azok a lehetőségek, 
amelyek igyekeznek megkönnyíteni a tájékozódást a termelt adathalmazban. Erre talán 
egyik legjobb példa a Lockheed egyik informatikusának esete.2 Felesége szomorúan 
panaszolta neki, hogy napokat töltött el a stanfordi egyetem könyvtárában eredményte
len irodalomkereséssel. A félj — akinek munkahelye a világ legnagyobb gépi adatbázisokra 
épített információs központja — amint meglepetéséből magához tért, emlékeztette felesé
gét a náluk lévő lehetőségre, a több mint száz adatbázisban való on-line keresésre. Az 
eredmény: 65 releváns tétel — fél órát töltve el a terminál előtt.

A tudományos információ egyik legfontosabb formája az írott tudományos ismeret, 
amelynek fő hordozója a folyóiratcikk. Egy új tudományos eredmény felismerése nem 
jelent automatikusan prioritást a felismerője számára, csak akkor, ha kellőképpen, a tudo
mány normatíváinak megfelelően, információ formájában elterjedt a tudományos 
közvéleményben.3 Ezt a feladatot töltik be azok a publikációk, amelyek a világ bármely 
pontján hozzáférhető helyen — elsősorban folyóiratokban — jelennek meg. A folyóiratok 
száma — létrejöttük óta mintegy három évszázada — exponenciálisan növekszik4 és 
minden 23.5 évben számuk megkétszereződik. Az irodalom koncentrálására, rendszere
zésére, a keresés és kiválasztás szelektivitásának növelésére egymás után jelentek meg az 
egyes szakterületek szekundér forrásai, amelyek nyomtatott formái 130 év időkéséssel, 
de nagyjából azonos kétszerezési idővel követték a folyóiratok számának gyarapodását 
(1. ábra).

Újabb 130 év múltán a számítógépek felhasználása útjára indította az informatikát 
és elvezetett napjaink információs iparához: üzemszerűen gyártott adatbázisokhoz, adat
bankokhoz, földrészeket átszövő on-line hálózatokhoz. Fejlődését azok az anyagi és 
szellemi tartalékok biztosították, és még jó ideig biztosítani is fogják, amelyek segítségük-
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Folyóiratok^ szakirodalmi adatbázisok és adatbankok^ számának növekedése az
idő függvényében.
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kel felszabadíthatok. A felmérések szerint ugyanis az erőfeszítéseink közel fele fordítódik 
korábban már felfedezett ismeretek újrafelfedezésére. Fejlődésnek indult az „information 
science” amit informatikának fordítunk és keresett lett az „information scientist” , az 
informatikus.

Az informatika egyik értelmezése szerint az információ kezelésének, továbbításának 
tudománya az információ megszületésétől kezdve egészen a felhasználásig. Tartalmazza 
azokat a tevékenységeket, amely a gyűjtésével, szervezésével, átalakításával, tárolásával, 
visszakeresésével kapcsolatosak.5 Más megfogalmazás például a gyakorlati oldallal szem
ben a tudományos jelleget domborítja ki,6 vagy a biometria, ökonometria, tudomány- 
metria stb. elnevezésekhez hasonlóan az informetriát javasolva a matematikai módszerek 
alkalmazását helyezi előtérbe.7 Minden értelmezésben azonban lényeges szerepet kap 
a feldolgozás korszerű eszköze, a számítógép.

Az informatikus manapság még általában olyan szakember, zömmel könyvtáros, 
kémikus, matematikus, számítástechnikus, aki korábban más területen dolgozott. 
Valójában minden sikeres kutatónak egyben sikeres informatikusnak is kell lennie, mert 
nemcsak az információ előállítója, hanem gyűjtője, rendszerezője, értékelője és felhaszná
lója is kell legyen.8 A jövő az informatikusok terén is a szakosodás irányába mutat: az 
indexelési és keresési feladatokat ellátó „gyakorló informatikus”, az operációs és számító5 
gép rendszerek tervezését, kiépítését végző „informatikai rendszermérnök” és az informa
tika elméleti kutatását végző kutató irányába.9

Az információs rendszerek bibliográfiai, azaz szakirodalmi adatbázisokból vagy 
egyéb adatokat tartalmazó adatbankokból táplálkoznak. A gépi adatbázisok száma rend
kívüli ütemben nő, amelyet csak az adatbankok gyarapodása szárnyal tűi ábra). A leg
első szakirodalmi adatbázisok temészettudományi és műszaki tárgyúak voltak. Arányuk 
a hetvenes évek elején 70% volt, amely az évtized végére 50%-ra csökkent a társadalom- 
tudományi és művészeti adatbázisok rohamos előretörése miatt. Napjainkat pedig az 
adatbankok nagy sikere jellemzi. Egyes, főként üzleti jellegű adatbankokban háromszor 
annyi on-line keresést végeznek, mint a szakirodalmi adatbázisokban együttvéve.10 
A szakirodalmi adatbázisok és adatbankok szakterületek szerinti megoszlását az
1. és 2. táblázatok mutatják.

A szakirodalmi adatbázisokban a keresés közvetlenül on-line, vagy emberi művele
tek közbeiktatásával off-line lehetséges. Ezek a retrospektív (IR) keresésnek és a szakiro
dalom-figyelésnek (SDI) feleltethetők meg. A számítógép által összeállított és kinyomta
tott adatbázisban történő kézi keresés a harmadik lehetőség, összehasonlításainkban 
általában az ár és a hatékonyság a két mérlegelt szempont. Az on-line és a kézi keresés 
összehasonlítására végzett vizsgálatok11-13 egybehangzóan az on-line keresés előnyét 
állapították meg nagy sebessége és hatékonysága miatt. Az ár oldaláról az on-line szolgál
tatás manapság még aránylag drága a magas távközlési és a tároló hardware költségek miatt. 
Ezek csökkenése az informatikai célú mini-számológépek alkalmazásától várható, amelyek 
kiküszöbölik az on-line berendezéshez való hozzájutás, a sorbanállás és a közvetítő vona
lak nehézségeit.14

A hatékonysági oldalról döntő, hogy a tárolt adatmennyiség milyen mértékben 
elégíti ki a felhasználót. így előfordulhat, hogy a társadalomtudományok terén az
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Adatbankok és szakirodalmi adatbázisok száma 1979-ben 
a természet- és műszaki tudományok terén 1 0

Tudományág Adatbank, db Adatbázis, db
Természettudomány

Mezőgazdaság 35 60
Biológia 6 11
Kémia 68 41
Föld és űrtudomány 20 11
Matematika 1 5
Orvostudomány 48 32
Fizika 3 13

Összesen: 181 173
Műszaki tudományok

Úr 1 3
Hadi — 1
Kultúr 4 16
Elektro и 18
Energia и 10
Gépész 7 22
Fém, kerámia, üveg 9 14
Nukleáris 12 10
Papír, nyomás, csomagolás - 6
Olaj 11 5
Tenger 8 5
Távközlés 14 7
Textil — 3
Szállítás 12 11
Fa 2 2

összesen : 102 133
Általános 16 69

1. táblázat

Adatbankok és szakirodalmi adatbázisok száma 1979-ben 
a társadalomtudományok és művészetek terénЮ

Tudományág ül. művészet Adatbank, db Adatbázis, db
Képzőművészet, irodalom, zene 1 6
Üzleti és gazdasági 196 24
Népesség, földrajz 12 10
Oktatás 8 11
Környezet 22 30
Történelem — 7
Informatika, dokumentáció — 9
Jog 32 17
Nyelvészet 17 3
Szabadalmak, védjegyek 4 18
Filozófia — 3
Adminisztráció 13 26
Vallás — 3
T ársadalomtudományok 1 10
Sport 2
összesen: 306 179

2. táblázat Könyvtári Figyelő 26(1980)6
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információ lassúbb elévülése és az igényelt, időben mélyebbre visszanyúló keresés miatt 
célszerűbbnek ítélik meg például a Social Sciences Citation Index nyomtatott változatá
nak kézi használatát, mint a Social SciSearch on-line keresést,13 amelynek két file-jához, 
csupán az 1978—80 és az 1974—77 adatokhoz lehet hozzájutni.

A „kézi” és „gépi” eszközök összehasonlításában például a szakirodalomfigyelés 
(SDI) egyik nyomtatott változata a Current Contents, amely a legfrissebben megjelent 
folyóiratok tartalomjegyzékét közli, az azt forgalmazó intézmény, az Institute for 
Scientific Information megítélése szerint a tudományos közösségben sokszorta sikeresebb, 
mint a gépi ASCA szakirodalomfigyelési változat, amelyet inkább a könyvtárosok, tudo
mányszociológusok és igazgatók ezrei használnak.15

Adatbázisok az MTA Könyvtárában

Az Akadémia vezetése a nemzetközi tapasztalatok és a hazai lehetőségek elemzése, 
a különböző alternatívák mérlegelése alapján, számítógépes szakirodalmi információs 
rendszerek honosítása mellett foglalt állást.16 A rendszer kiválasztásánál számos szempon
tot kellett figyelembe venni,17 többek között a hazánkban már működő vagy előkészítés 
alatt álló adatbázisokat,18 továbbá az Akadémia multidiszciplináris igényeit. Végül is 
az Institute for Scientific Information (ISI, Philadelphia) „Citation Indexes” , azaz idézési 
indexelésen alapuló gépi, ill. kézi adatbázisai kerültek beszerzésre. Ezek egyik alapelve, 
hogy tárgyi kapcsolat van egy dolgozat és az általa idézett közlemény között. Ilyen 
módon a szerző idézeteivel maga indexeli munkáját: mennél több dolgozatra hivatkozik, 
annál erősebben köti művét a már leközölt ismeretanyag bonyolult szövevényéhez.19

A rendszer kézi, nyomtatott változatát az alábbiakban mutatjuk be. A számító
géppel összeállított, szakirodalmi keresésre szolgáló indexek rendszerében négy, önállóan 
használható és egymással kombinálható keresési mód áll rendelkezésre :20"21

1. A szerzői vagy forrás index (Source Index) az első szerző abc sorrendjében 
rendszerezve tartalmazza a tárgyidőszakban megjelent mű címét, bibliográfiai adatait, és 
az első szerző munkahelyét.

2. Az idézési index (Citation Index) az idézett művek első szerzőinek abc sorrend
jébe rendezve sorolja fel a tárgyidőszakban megjelent mindazon közleményeket, amelyek
ben a nevezett műre hivatkoztak. Az idézett művek az időben korlátlanul, azok 
megjelenéséig nyúlhatnak vissza.

3. A Permuterm Subject Index (PSI) a közlemények címszavainak párosítása az első 
szó abc rendjében, feltünteti a hozzátartozó szerzőt, amely alapján a mű adatai a szerzői 
indexből kikereshetők. Például egy dolgozat, amelynek címe nyolc információt hordozó 
szóból áll^8x7=56 helyen lesz fellelhető a PSI-ben.

4. A munkahely index (Corporate Index) az intézmények abc-jében sorolja fel azon 
szerzőket és műveiket, akik az illető munkahelyről a tárgyidőszakban publikáltak.

Az Akadémia Könyvtára és az ISI között 1979 májusában aláírt megállapodás hét 
nyomtatott és egy gépi adatbázis és software beszerzésére vonatkozott. A Könyvtár a kézi 
rendszerek használatára 1980 januáijában külön olvasótermet nyitott, a gépi Szakiroda
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lomfigyelés pedig ugyanezen év márciusában indult meg — kísérleti jelleggel — mintegy 
1100 fő felhasználónak nyújtva szakirodalomfigyelési szolgáltatásokat. Az adatbázisok 
főbb adatait a 3. táblázat mutatja.

Az MTA Könyvtárában a szakirodalmi információkeresésre szolgáló ISI kiadványok 
részletezése és néhány jellemző adatuk

MTA Könyv- 
tárában Évente feldolgozott forrás^ _• « f folyóirat,

db
egyéb,d 

db
összes
rekord

db

t\.£, iiiucA megnevezése éve gyakorisága megtalálható
(évtől)

í. Science Citation Index 1961 kéthavontaa 1961 2993 1013 517 000
2. Social Sciences Citation 

Index*
1969 négyhavonta3 1969 1478

(♦2858)e
194 127 000

3. Arts and Humanities 
Citation Index*

1977 négyhavonta^ 1979 971 122 94 000

4. Index to Scientific 
Reviews

1978 félévenként*3 1978 2472 333 29 000

5. Index to Scientific and 
Technical Proceedings

1978 havonta 1978 3800 3000
(konfe
rencia)

100 000

6. Index to Social Sciences 
and Humanities 
Proceedings*

1979 negyedévenként*3 1979 2400 1000
(konfe
rencia)

15 000

7. Index to Book Reviews 
in the Sciences*

1980 havonta0 1980 3140 38 000

Megjegyezzük, hogy a Science Citation Index hazánkban több könyvtárban is hozzáférhető, a *-gal 
jelöltek azonban csak az MTA Könyvtárában találhatók.

aÉvre és öt évre kumulálva, kemény kötésben is. 
bÉvre kumulálva, kemény kötésben is. 
cFélévre kumulálva, kemény kötésben is.
^Általában „nem-folyóirat” irodalom, 
folyóiratokból válogatva.
fAz adatok 1-4 tételeknél az 1979 évben, az 5—7 tételeknél az 1978 évben ténylegesen feldol
gozott mennyiségeket jelzik.

3. táblázat

1. A Science Citation Index (SCI) multidiszciplináris adatbázis a természet-, élet-, 
orvos-biológiai- és a műszaki tudományok terén az — angolszász „science” fogalomnak 
megfelelően — gépi és nyomtatott változata egyaránt beszerzésre került. A nyomtatott 
kötetek kéthavonta jelennek meg, a mágnesszalagok hetente érkeznek.22 A 4. táblázat 
bemutatja a folyóiratbázisának tudományterületek szerinti megoszlását. Az éves kötetek
hez tartozik a Journal Citation Reports (JCR), amely az adatbázis folyóiratainak kapott 
és adott hivatkozásait, a tárgyévben általuk közölt cikkek számát közli és az ezekből 
számított különböző mutatók alapján rangsorolja a folyóiratokat.23 A szerzők, ill. 
intézményük postai címeinek feltüntetése a közvetlen kapcsolatfelvételt könnyíti meg.
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A Science Citation Index (SCI) folyóiratbázisának megoszlása tudományterületek szerint

T udomány terület 1

db
v j u y v i i a i ______________ ____ „

%
Biológia 451 12,0
Fizika 296 7,8
Föld- és űrtudományok 251 6,7
Kémia 306 8,1
Klinikai orvostudomány 967 25,7
Matematika 167 4,4
Mérnöki tudományok és technológia 668 17,7
Orvosbiológiai kutatások 532 14,1
Pszichológia 129 3,4
összesen : 3767 100,0%

4. táblázat

A Social Sciences Citation Index (SSCI) folyóiratbázisának megoszlása a területek szerint

T udomány terület db
Folyóirat

"~¥~
Antropológia 52 2,6
Demográfia 14 0,7
Etnológia 19 1,0
Filozófia 49 2,5
Földrajz 25 1,2
Humán tudományok 15 0,7
Informatika és könyvtártudomány 55 2,7
Interdiszciplináris társadalomtudomány 79 3,9
Jogtudomány 124 6,2
Kereskedelem, pénzügy 77 . 3,8
Kommunikáció 19 1,0
Környezetvédelem 23 1,2
Közegészségügy 72 3,6
Közigazgatás 16 0,8
Közgazdaságtan 146 7,3
Kriminológia 19 1,0
Nemzetközi kapcsolatok 47 2,3
Nyelvészet 43 2,1
Pedagógia 168 8,4
Politikai tudományok 118 5,9
Pszichiátria 123 6,1
Pszichológia 177 8,8
Régészet 20 1,0
Statisztika 25 1,3
Számítástechnika 14 0,7
Szociológia 217 10,8
Teológia és vallástudományok 10 0,5
T erület-tanulmány ok 43 2,2
Történelem 55 2,7
Tudománytörténet és filozófia 13 0,7
Várostervezés, fejlesztés 63 3,1
Vezetéstudomány 64 3,2
összesen : 2004 100,0%

5. táblázat
Könyvtári Figyelő 26( 1980)6
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Az International Directory o f  Research and Development Scientists (IDRDS) 
1967—1969, ill. a Who is Publishing in Science (WIPIS) 1971—1979 kötetek, melyek 
szintén a Science Citation Index tartozékai; évente kb. 360 000 publikáló kutató címét 
tartalmazzák.

2. A Social Sciences Citation Indexr-nek (SSCI) csupán a nyomtatott kötetei kerül
tek beszerzésre. Az adatbázis némi tárgyi átfedésben van a Science Citation Index-szel. 
Tartalmazza a — nyugati értelemben vett — társadalomtudományok fontosabb tudomány
ágait (5. táblázat).

3. Az Arts and Humanities Citation Index (AHCI) — amelynek egyelőre csak 
a nyomtatott formáját készítik — átfogja a humán tudományok és művészetek területeit 
(6. táblázat). Az SSCI és az AHCI forráskötetei, az SCI-től eltérően, tételesen felsorolják 
az idézett műveket is.

Az Arts and Humanities Citation Index (AHCI) folyóiratbázisának megoszlása területek szerint

Tudományterületek Fo lyó iratok
db %

Építészet 18 1,7
Film, TV, rádió 25 2,4
Filozófia 81 7,8
Irodalom 343 32,8
Művészet 146 14,0
Néprajz 16 1,5
Nyelvtudomány 68 6,5
Ókortudomány 26 2,5
Régészet 17 1,6
Színház 33 3,1
Tánc 8 0,8
Teológia és vallástudomány 58 5,6
T örtcnelem 145 13,9
Zene 61 5,8

összesen : 1045 100,0%

6. táblázat

4. Az Index to Scientific Reviews (ISR) a közleményekből a cím és a közölt hivat
kozások száma alapján kiválogatott összefoglaló közlemények index rendszere az SCI által 
felölelt tudományterületekre.

5. Az Index to Scientific and Technical Proceedings (1STP) a tudományos konfe
renciákon bemutatott nehezebben hozzáférhető előadások bibliográfiai adatait tartalmaz
za a természettudományok területén az alábbi százalékos megoszlásban: élettudományok 
30%, fizika, kémia 20%, mezőgazdaság, biológia, környezetvédelem 8%, klinikai orvos- 
tudomány 8%, műszaki és alkalmazott tudományok 34%. A tájékozódást a tárgykör, 
a permuterm, a szerző, a kiadó, a rendező szerv, az előadók munkahelye és az ülés helye 
indexek segítik elő.
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6. Az Index to Social Sciences and Humanities Proceedings (ISSHP) az előzőhöz 
hasonlóan a társadalomtudományok és művészetek terén tartott konferencia-előadásokat 
rendszerezi.

7. Az Index to Book Reviews in the Sciences (IBRS) a könyvek szerzőinek és szer
kesztőinek abc rendjében sorolja fel mindazon könyveket, amelyek az adatbázist képező 
folyóiratokban ismertetésre kerültek az ismertető mű adataival együtt a természettudo
mányok (science) területén. A keresést a könyvek címszavaiból összeállított permuterm 
index könnyíti meg.

Az adatbázisok folyóiratainak kiválasztásához az Institute for Scientific Infor
mation többféle szempontot igyekszik összehangolni.24 Az irodalom szóródásának Brad- 
ford-féle törvénye25 szerint egy szakterület közleményeinek nagy százaléka aránylag 
kevés, a terület magját képező folyóiratban, míg aránylag kevés számú dolgozat elszórva 
sok folyóiratban jelenik meg. Ezek az eloszlás végén elhelyezkedő folyóiratok viszont 
— és ez már az irodalom koncentrálódásának Garfield-törvénye26 — más területnek 
képezik a magát és így tovább. Ez eredményezi azt, hogy például egy, a természettudo
mányokat átfogó könyvtárnak nem szükségképpen kell több folyóirattal rendelkeznie, 
mint egy terület specializált könyvtárának ahhoz, hogy benne minden lényeges dokumen
tum fellelhető legyen. Ezt az elképzelést most már konkrétan össze lehet kapcsolni 
a folyóiratok „impact factor”-ával, a Journal Citation Reports-ban közölt számadattal, 
amely megmutatja, hogy a szerzők milyen mértékben merítettek inspiráló gondolatot 
az illető folyóiratban megjelent cikkekből, azaz egy bizonyos időn belül átlagosan hány
szor idézték az illető folyóirat cikkeit.27 Az adatbázis folyóiratai ezen mutató alapján 
fontossági rangsorba szedhetők és a gazdaságossági szempontok figyelembevételével, 
amely elsősorban az adatok számítógépes rendezésének és a gép memóriájában való 
tárolási költségének függvénye, kiválasztják például az SCI esetében az első 3463 folyó
iratot, amelynek tartalma „borítótól-borítóig” indexelésre kerül. Ezen objektív 
kritériumok mellett természetesen egyes, főképpen üj folyóiratoknál az illető terület 
várható alakulását, valamint a piaci szempontokat is számításba veszik. A három adatbázis 
folyóiratainak országonkénti megoszlását a 7. táblázat mutatja be. Megjegyezzük, hogy 
eltérések vannak a 3 —7. táblázatokban a folyóiratok össz-számában. Ezek egyrészt a név
leges folyóiratbázis és az 1979. évben ténylegesen feldolgozott adatok különbözőségéből, 
másrészt onnan adódnak, hogy egyes folyóiratok a 4 —7. táblázatokban több tudomány- 
területre is besorolhatók.

Az SCI és az SSCI adatbázisokban foglalt folyóiratok hazánk tudományos könyv
táraiban 75%, Ш. 70%-ban fellelhetők.28

Talán nem árt, ha az adatbázisok egyes hazai vonatkozásait is megemlítjük. Az SCI 
adatbázisban 27 db, az SSCI-ben 3 db, az AHCI 6 db Magyarországon kiadott folyóirattal 
találkozunk. A természettudományok terén az SCI a szovjet folyóiratok jórészét tartal
mazza, ennek ellenére nem teljes.15 A közlemények jórésze ugyanis nem folyóiratokban, 
hanem „obzor” , „szbornyik” cikkgyűjteményekben jelennek meg, amelyek nincsenek 
benne az adatbázisban. (Az ilyen könyvalakban kiadott cikkgyűjtemények részaránya 
pl. 62%-ot is elérhet, amint azt az analitikai kémia terén végzett felmérés mutatta.29)
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A Science Citation Index (SCI), a Social Sciences Citation Index (SSCI) és az 
Arts and Humanities Citation Index (AHCI) folyóiratbázisainak országonkénti megoszlása

Ország SCI SSCI AHCI
l.USA 1622 926 556
2. Anglia 621 227 136
3.NSZK 302 57 49
4. Svájc 169 24 13
5. Franciaország 154 39 61
6. Hollandia 143 64 25
7. Szovjetunió 105 3 7
8 Japán 96 20 7
9. Kanada 46 42 52

10. Olaszország 46 8 30
11.NDK 46 7 5
12. Dánia 46 7 5
13.India 40 14 4
14. Svédország 40 9 3
15. Ausztrália 37 22 17
16. Lengyelország 31 2 3
17. Csehszlovákia 29 7 1
18. Magyarország 27 3 6
19. Ausztria 26 6 2
20. Finnország 17 2 1
21. Belgium 12 12 10
22. Új-Zéland 12 8 2
23. Norvégia 12 7 3
24. Dél-Afrik a 12 4 2
25. Izrael 10 4 4
26. Spanyolország 7 2 7
27. Kína 7 — 1
28 .Írország 5 • 2 4
29. Argentina 4 2 -
30. Románia 4 — 1
31. Mexikó 3 4 6
32.Tajvan 3 2 2
3 3. Brazília 3 2 1
34. Jugoszlávia 3 1 1
35.Costa-Rica 2 1 -

36.Chile 2 — —

További 18 ország 10 9 8
összesen : 3754 1549 1035

7. táblázat

A társadalomtudományok terén (SSCI) az adatbázisban főként az amerikai, általá
ban az angolszász irodalom képviselteti magát. A szocialista országok társadalomtudomá
nyi folyóiratai közül kis számban és meglehetősen véletlenszerűen válogat. A művészetek 
terén (AHCI) mindehhez még a terület speciális helyzete is hozzájárul. Míg a fizikában
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és kémiában például az idézetek 60%-a az utolsó öt évre vonatkozik, addig ez a művésze
teknél jóval mélyebbre nyúlik vissza, pl. 60%-ban olyan szerzőkre, akik 1900 előtt szület
tek, 10%-ban olyanokra, akik 1400 előtt éltek.30 Ez is mutatja, hogy a társadalomtudo
mányok és művészetek egyes területein a forrás-adatok on-line keresése, amely 
a Lockheed adatbázisai között is 2, illetve további 4 évre nyúlhat vissza,13 a felhaszná
lóknak csak kis hányadát elégítheti ki.

A tárgyi kapcsolat az idéző és idézett mű között is sokkal lazább. A természettudo
mányokban főként folyóiratcikkekre hivatkoznak. Ezt a szerepet a társadalomtudomá
nyoknál és művészeteknél a könyvek veszik át. Ezenkívül a kutatás jellege is eltérő, 
például egy természeti jelenség újrafelfedezését megmosolyogják az emberek, a szerzőt 
tájékozatlannak tekintik, aki kéziratát akár el is égetheti. De ugyan ki tenné ezt meg 
például egy Beethovenről írt műnél csupán azért, mert e témában már sok könyvet 
írtak?

Mindezen gyengéi ellenére az SSCI és az AHCI indexek betekintést nyújtanak 
a nyugati irodalomba és művészetekbe. Elősegítik az interdiszciplináris kutatásokat és az 
egyetemes összefüggések felderítését.

A társadalomtudományok és művészetek terén, ahol az információ sebességének 
nincs olyan jelentősége, mint a természettudományokban, a gyakorta megjelenő kötetek 
szakirodalomfigyelésre (SDI) is felhasználhatók.

Gépi szakirodalmi információszolgáltatások az MTA Könyvtárában

A könyvtárba hetente érkeznek a Science Citation Index mágnesszalagjai, amelyek 
átlagosan 5 héttel ezelőtt megjelent publikációk adatait és idézeteit tartalmazzák.31 
Az adatbázis méreteit tekintve, a világrangsorban a Referativnüj Zsurnallal azonos helyen 
van (8. táblázat). Keresőprogramja az ASCA (Automatic Subject Citation Alert),32 
amelyből a legmodernebb (ASCA V) került installálásra. A rendszerről több ismertetés 
jelent meg,33 külön az orvos-biológiai,31 a farmakológiai34 és az élelmiszerkutatási35 
alkalmazásokról.

A keresés az ún. gépi profil segítségével történik, amely a „forrásra” vonatkozóan 
tartalmazhat kereső szavakat, kifejezéseket, szócsonkokat és ezek kombinációit, a szerző 
és társszerzők nevére, a folyóirat címére, az intézmény nevére, a közlemény címére 
vonatkozóan továbbá az „idézetekre” : az idézett közleményre, az idézett első szerzőre, 
és az idézett folyóiratra, könyvre vagy más műre. Jáindezek és/vagy — nem logikával 
kapcsolhatók össze.

A felhasználó a profilja által kiválasztott találatokat számítógép-printout formájá
ban hetente kapja kézhez. Ez tartalmazza a margón kiírva azt a kereső szót (vagy szava
kat), amely a találatot létrehozta, a cikk szerzőjét, társszerzőit, címét, bibliográfiai 
adatait, (amennyiben a találatot az idézési kapcsolat hozta létre, az idézett mű első 
szerzőjét és bibliográfiai adatait) valamint az első szerző postai címét. A postai cím lehető
vé teszi a dokumentum egyszerű, gyors és aránylag olcsó beszerzését a szerzőhöz intézett 
különlenyomatkérés segítségével. Ezek számát évente mintegy 20 millióra becsülik és

Könyvtári Figyelő 26(1980)6



592 Bujdosó E.

A  világ  t iz e n k é t  leg n a g y o b b  sza k iro d a lm i a d a tb á z isa  ( 1 0 )

Rang- Megnevezés Évi növekmény,
sor (terület) rekord/év

1, INPADOCa (szabadalmak) 1 000  000
2. IDC-Patentdatenbankb (szabadalmak) 700  000
3. Referativnüj Zsurnal (term észet-és műszaki tudományok) 50 0  000
4. SCI mágnesszalagok (természet- és műszaki tudományok) 500  000
5. WPIC (szabadalmak) 42 0  000
6. CAd (kémia) 4 2 0  000
7. JICSTC (természet- és műszaki tudományok) 4 2 0  000
8, BlOSISt Previews (biológia) 250 000
9. EMBASES (orvostudomány) 250 000

10. MEDLARS^ (orvostudomány) 250 000
11. Information Bank (napisajtó információ) 200  000
12. CAB* (mezőgazdaság) 150 000

a = International Patent Documentation Center
b = Internationale Dokumentationsgesellschaft für Chemie
c = World Patents Index
d = Chemical Abstracts
e = Japan Information Center o f  Science and Technology
f = Biosciences Information Service o f Biological Abstracts
g = Excerpta Medica Data Base
h = Medical Literature Analysis and Retrieval System
i - Commonwealth Agricultural Bureau

8. táblázat

ebben jelentős szerepet tulajdonítanak a Current Contents-nek, továbbá annak, hogy az 
Institute for Scientific Information információs rendszereiben közli a szerzők postai 
címét.14

Az MTA Könyvtárában az Informatikai és Tudományelemzési Kutatási Főosztály 
végzi a szakirodalmi információs szolgáltatásokat. Ezek az alábbiak:

\ )  Folyóirat figyelés: Az SCI adatbázisát képező mintegy 3800 periodikum tarta
lomjegyzékének számítógépes figyeltetése. Előnye, hogy a heti értesítés jóval a folyóira
tok kézhezvétele előtt tájékoztatja a felhasználót az általa figyeltetni kívánt periodiku- 
mokban és az SCI által feldolgozott többszerzős kiadványokban megjelenő közlemények
ről. Jellegében azonos egy „személyes” Current Contents-el. Közkönyvtárak szamára ez 
a szolgáltatás-típus lehetőséget biztosít olyan folyóiratok tartalmi figyelésére is, amelyek 
évi előfizetésére a költségvetési feltételek nem biztosítottak.

A társadalomtudományok terén az SCI adatbázisban lévő 160 társadalomtudomá
nyi folyóirat tartalomjegyzékének figyelésére nyílik mód a viselkedéstudomány (19), 
klinikai pszichológia (4), demográfia (4), nevelés és neveléstudomány (6), ergonómia (5), 
informatika és könyvtártudomány (30), nyelvészet és filozófia (3), vezetéstudomány (7), 
pszichiátria (42), pszichológia (34) és társadalomtudomány (6) alterületeken.

B) Témafigyelés: A szakirodalmi témafigyelésnek két változata lehetséges. A két vál
tozat közös vonása, hogy témaorientált keresőprofil segítségével válogat a hetente érkező 
új adatok közül.
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1. ASCATOPICS: Az ISI munkatársai közel 400 átfogó természettudományi témá
ról készítettek profilokat a környezeti tudományok (19), élettudományok (97), 
orvostudomány (129), farmakológia és gyógyszerkémia (42), kémia (52), fizika (15), 
mezőgazdaság, élelmiszer és állatorvosi (24), valamint műszaki tudományok (15) terén.

A társadalomtudományok terén 41 átfogó ASCATOPICS témában nyílik mód 
választásra a közgazdaságban (6), a politikai tudományokban (2), továbbá a társadalom- 
és viselkedéstudományokban (33) — amelyek egy része ugyan a hazai nomenklatúra 
szerint nem társadalomtudomány.

2. ASCA (Automatic Subject Citation Alert) : a kutatási területhez illesztett kereső
profilt használ. Ehhez a felhasználó a következő adatokat adja meg: 1) A téma szabatosan 
megfogalmazott címét, 2) 5—10 szerző megnevezését, akik a témában a legfontosabb 
cikkeket írták, 3) a tárgyban a legismertebb 5—10 közlemény adatainak felsorolását,
4) tíz vagy több jellemző szót, amelyek a tárgyhoz tartozó cikkek címeiben előfordulnak. 
A „találatok” és a „zaj” elemzése alapján történik a végleges profilbeállítás. A felhaszná
lók továbbá válogathatnak az 1980. év során elkészített mintegy 200 db ASCA témából 
a környezeti tudományok (10), élettudományok (42), orvostudomány (41), farmakológia 
és gyógyszerkémia (13), kémia (15), fizika (21), mezőgazdaság, élelmiszer és állatorvosi 
(11), műszaki (11), matematikai (4), fizikai-kémiai (31) tudományok terén.

C) Publikációs tevékenység, ill. idézettség figyelése: Ez a szolgáltatástípus elsősor
ban az egyének, kutatócsoportok, intézmények idézettségének követését teszi lehetővé. 
Lehetőséget nyújt továbbá egyéni szerzők, intézmények tudományos tevékenységének 
folyamatos figyelésére is.

A társadalomtudományi területeken a publikációs tevékenység, ill. idézettség- 
figyelésre mód nyílik a pszichológia és pszichiátria területeken, amelyek az amerikai 
„science”-ben bennfoglaltatnak.

A jövó' tervei

A jelen lehetőségek ismertetése után ejtsünk néhány szót a jövő terveiről. A társada
lomtudományok terén — a tervek szerint — feldolgozásra kerülnak a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiájának Társadalomtudományi Információs Intézete által nemzet
közi együttműködésben előállított MISZON mágnesszalagok.36

A CNRS (a francia országos kutatási központ) Humán Dokumentációs Központjá
val létrejött együttműködés keretében az Akadémiai Könyvtár a tudománypolitika és 
kutatásszervezés nemzetközi szakirodalmából válogatott nemzetközi bibliográfiát mint 
inputot átad a francia partner-intézménynek, amely azt kiegészítve gépre viszi és 
mágnesszalagon rendelkezésre bocsátja az érdeklődőknek.33 A Bulletin Signaletique új 
sorozata a „Science et Politique de la Recherce” is így készült.

Az Akadémiai Könyvtárban felgyűlt, továbbá a visszamenő évekre is beszerzett 
mágnesszalagok, külföldi adatbázisok hazai on-line hozzáférhetőségét teszik majd lehető
vé számos intézmény részére a Magyar Tudományos Akadémia IBM 3031 típusú számító
gépe perifériáinak bővítésével, terminálhálózatának kiépítésével.
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A bevezetőben az informatika helyzetének vázolásával igyekeztünk bemutatni, 
hogy számos törekvés, adatbázis, információs rendszer egymást kiegészítve jól megfér 
egymással. Egy egészséges szervezetnek — és üyen a kutatás és fejlesztési tevékenység 
is — többféle, változatos táplálékra — információra — van szüksége, hogy ki-ki igényének, 
szokásainak megfelelően válogathassa ki a neki megfelelőt. Úgy érezzük, hogy az űj gépi 
és kézi adatbázisok telepítésével az Akadémia Könyvtára hozzájárult a hazai lehetőségek 
bővítéséhez.
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VISSZATÉR A MANUÁLIS KÖLCSÖNZÉSRE a Torontói Városi Könyvtár, amely 
1975-ben az elsők között gépesítette kölcsönzési rendszerét (most jár le az 5 éves bérleti 
időszak). Pénz híján nem építették ki teljesen a rendszert (csak egy fiókkönyvtárat 
kapcsoltak be a munkájába), de fenntartása így is sokba kerül, nem kompatibilis a környé
ken működő más rendszerekkel, batch üzemmódú. Nem költenek hát továbbfejlesztésére, 
egyelőre takarékoskodnak, s remélik, hogy 1982-ben új, on-line rendszert vezethetnek 
be mind a 27 fiókkönyvtáruk számára.

(Advanced Technology — Libraries, 1980. 5.no.)
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