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VÁLASZÚTON A KURRENS MAGYAR CIKKBIBLIOGRÁFIA

SONNEVEND PÉTER

Visszatekintés

Szinnyei szaktudományi repertóriumai, Petrikéknek a legfontosabb korabeli folyó
iratok „tartalomjegyzékét” is felvevő ciklusbibliográfíái után a hazai cikkrepertórium 
(újjá)születési dátuma 1946: ekkor indult az Országos Széchényi Könyvtár feladatvállalása 
eredményeként, a Magyar Nemzeti Bibliográfia mellékleteként, Dezsényi Béla szerkeszté
sében a Magyar Folyóiratok Repertóriuma. A ma 35. évfolyamát író kiadvány számos 
— gyűjtőköri, címleírási, mutatózási, előállítási — változáson ment keresztül, lényegében 
azonban a mennyiségi növekedés mellett az érdemi változatlanság jellemzi. Dezsényi 
1946-os Bevezetés-ének sorai szerint: „A cikkbibliográfia tartson lépést anyagával s mint 
az, a jelenre tekintsen vagy a jövőbe és ne vissza a múltba. Az anyag nagy tömege a cikk- 
bibliográfust válogatásra kényszeríti. Nem vehetünk fel mindent, a hosszú tudományos 
cikkektől kezdve a hírlapi cikkecskékig. Egyelőre a legfontosabb, elsősorban a tudomá
nyos folyóiratokat tartjuk szem előtt... A szaktudóson kívül egyre inkább tekintettel 
kívánunk lenni a gyakorlati élet emberének — politikusnak, közgazdásznak, publicistá
nak — igényeire is... Célunk a szakember gyors tájékoztatása az őt érdeklő szakirodalom
ról.” Ezek a funkciók máig sértetlenül érvényesülnek.

A hazai könyvtári-bibliográfiai gondolkodás alakulása az idők során a repertórium 
minősítésének megváltozását hozta magával: a szakterületileg nem korlátozott, tehát 
általános bibliográfia a „nemzeti bibliográfia” címkét érdemelte ki (az 1977-es címválto
zás ehhez a megfontoláshoz is kapcsolódik, amióta a címe: Magyar Nemzeti Bibliográfia. 
Időszaki Kiadványok Repertóriuma — MNB IKR), talán nem tévesen, mindenesetre 
e tézis véleményem szerint lehetővé tesz (tett) további pontatlan következtetéseket. 
Kettőt említek ezen elméleti indíttatású (doktrinér) nézetekből. Az egyik szerint a cikk- 
bibliográfia — mint nemzeti bibliográfia — alapvető funkciója a regisztrálás. Vagyis 
a repertóriumnak csak a legminimálisabb válogatási jogköre fogadható el, azaz a maihoz 
viszonyítva a szolgáltatást radikálisan teljessé kell tenni. Nem elsősorban azért doktrinér 
e felfogás, mert a belőle fakadó elvárás gyakorlatilag nehezen kivitelezhető (csak sokszo
rosra duzzasztott feldolgozói-szerkesztői-sokszorosító apparátussal), hanem azért, mert 
nem számol a könyvek és a cikkirodalom közti fontos különbséggel, jelesül avval, hogy 
az utóbbi voltaképpen egy hallatlanul heterogén műfajokat jelző fogalom, míg a könyvek 
esetében megfoghatóan tipizálható változatokat felölelő dokumentumtípusról van szó. 
Míg tehát a könyvek teljeskörű regisztrálása eredményeként a nemzeti bibliográfia szüle
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tik meg, a cikkirodalom bibliografizálásától nem várható átfogó regisztratív funkciót 
teljesítő „nemzeti bibliográfia” , a cikkirodalom bibliografizálása joggal hasonlítható 
a meghatározott tájékoztatási funkciókat ellátó információs szolgáltatásokhoz.

Egy másik — szerintem hibás — következtetést legtúlzóbban az 1961-es gödöllői 
bibliográfiai munkaértekezlet egyik résztvevője fogalmazott meg, mikor azt állította, hogy 
a kurrens általános nemzeti bibliográfia léte feleslegessé teszi a kurrens nemzeti szakbib
liográfiákat (nemzeti szakbibliográfia e felfogás szerint csak retrospektív szintézisként 
fogadható el). E tézis a fentebbiek értelmében elméletben sem indokolt, de a gyakorlat 
is csattanósan megcáfolta ezt az elmúlt húsz év kurrens szakbibliográfiáinak egyre növek
vő számával (ezek áttekintésére az alábbiakban még visszatérek). Az általános (nemzeti) 
bibliográfia és a (nemzeti) szakbibliográfiák ma sem ritka — sőt nemegyszer merev — 
szembeállítása még élesebben veti fel a kérdést: valóban helyes, pontos-e a cikkrepertó
rium „nemzeti bibliográfiává” minősítése? Válaszom az előbbiekből önként adódik: 
helyesebb az általános cikkbibliográfiát olyan átmenetként felfogni, amely egyrészt 
hasonlítható a nemzeti bibliográfiai sorozatokhoz — vagy általánosabban a dokumentum- 
típusra specializálódott információs rendszerekhez (pl. könyvek, folyóiratok, kutatási 
jelentések) —, másrészt a rendeltetésnek való megfelelés szándéka („a szakember tájékoz
tatása az őt érdeklő szakirodalomról”) okán közelíthető a szaktudományi információ- 
ellátás formáihoz is. E közelíthetőség egyik legfontosabb jegye a repertórium felől nézve 
a válogatás kényszere, míg a szakbibliográfiák irányából gondolkodva igen fontos tény, 
hogy ezek léte elgondolhatatlan a vonatkozó szaktudományi cikktermés felvétele nélkül. 
E megfontolások csapásán haladva adódik a következő gondolat: a cikkbibliográfia léte 
és alakulása összhangba hozandó a szaktudományi információellátási igényekkel. Más 
szóval: a közvetlen felhasználásra szánt cikkbibliográfia készítőinek számolniuk kell 
— egyebek mellett — a kurrens szakbibliográfiák, általánosabban a szakterületi informá
ciós rendszerek helyzetével, igényeivel is. Egy, az általános (cikk) bibliográfia elsőbbségét, 
meghatározó jellegét hirdető nézettel szemben tehát inkább azt vallom, hogy a cikk
bibliográfia maga is meghatározott, ugyanakkor helyes értelmezésben megőrzi befolyásoló 
szerepét is.

A magyar cikkbibliográfia negyedfélévtizedes fejlődése több-kevesebb egyenletes
séggel lépést tartott a hazai kiadvány termés gyarapodásával.

Az első tíz évben az eleinte még viszonylag szerény kiadványszám kétszeresére nőtt, 
majd az elmúlt húsz év alatt majdnem további megháromszorozódás következett be 
(1. táblázat).

A cikkbibliográfia 35 évfolyama becslésszerűen 400—450 ezer leírást tartalmaz. 
A 2. átblázat adatai jól illusztrálják a mennyiségi fejlődést és a tematikai megoszlás 
alakulását.

Miközben 30 év alatt a gyűjtőkörbe bevont források száma közel hatszorosra nőtt, 
a feldolgozott cikkek száma is több mint ötszörösére emelkedett. A vizsgált időszak alatt 
a növekedés más görbét mutat itt, mint a kiadványoknál: itt az első tíz év közel két és 
félszeres növekedést hozott, majd a további húsz év ennek megduplázódásához vezetett. 
Vagyis míg az első tíz évben az egy folyóiratból feldolgozott cikkek száma emelkedett 
(átlagban 40-ről 47-re), a későbbiekben e tendencia megfordult (s tartósan 35 -40  közt 
ingadozik).
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Az MFR (MNB IKR) forrásbázisa

Év Feldolgozott kiadványok száma
1949 106 100%
1959 219 207%
1969 357 337%
1980. június 615 580%

1. táblázat

Az MFR (MNB IKR) által feldolgozott cikkek száma

Év 1949 1959 _________ 1969 1979
T udományágazat szám % szám % szám % szám %

1. Társadalomtudományok
ebből:

1593 37,1 3814 37,0 5834 44,5 9902 46,1

közgazdaság 202 4,7 359 3,5 828 6,3 1851 8,6
állam- és jogtudomány 124 2,9 233 2,3 294 2,2 519 2,4
művészetek 209 4,9 628 6,1 809 6,2 1310 6,1
nyelv- és irodalomtud. 351 8,2 826 8,0 904 6,9 1497 7,0

2. Természettudományok 
ebből :

416 9,7 1614 15,7 1579 12,0 2740 12,7

fizika — — 252 2,4 266 2,0 492 2,3
kémia — — 378 3,7 436 3,3 909 4,2
biológia j 415 4,0 343 2,6 439 2,0

3. Orvostudomány 1073 25,0 1626 15,8 2015 15,4 2606 12,1
4. Agrártudomány

ebből:
380 8,9 847 8,2 865 6,6 1332 6,2

állatorvostudomány 88 2.0 109 1,0 64 0,5 1 126 0,6
5. Műszaki tudományok 827 19,3 2400 23,3 2822 T í r ' 4923 22,9

összesen 4289 100,0 10301 100,0 13115 100,0 21503 100,0
Láncindex 100% 240% 307% 501%

2. táblázat

A tudományos kutatók és hazai folyóiratokban megjelent cikkeik

Év 1969 1977
T udományágazat kutatók % cikkek % kutatók % cikkek %

1. Társadalomtudományok 3428 15,4 2960 27,6 7003 19,0 4640 32,8
2. Természettudományok 3200 14,4 1867 17,4 4910 13,3 1796 12,7
3. Orvostudomány 2550 11,5 2072 19,3 3525 9,6 2406 17,0
4. Agrártudomány 1946 8,8 1450 13,5 3032 8.2 2060 14,5
5. Műszaki tudományok 11083 49,9 2382 22,2 18333 49,8 3259 23,0

összesen: 22207 100,0 10731 100,0 36803 100,0 14171 100,0
Forrás: Tudományos kutatás és fejlesztés 1969. Bp. KSH, 1970. 4 8 ,6 0 . p. 

Tudományos kutatás 1977. KSH, 1979. 16 ,66  67. p.

3. táblázat
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Mielőtt a szakterületi megoszlásról esne szó, viszonyításképpen néhány adat kíván
kozik ide a KSH kutatási statisztikáiból: a tudományos kutatók teljes létszámáról és hazai 
cikk-publikációikról (3. táblázat).

A 2. és 3. táblázat együttes vizsgálata mutat azonos és eltérő tendenciákat is. 
Azonos mindenekelőtt az, hogy mind a repertórium, mind a statisztikában szereplő 
kutatók és cikk-termésük szerint növekszik a társadalomtudományok részaránya (különö
sen szembetűnő a közgazdaságtan térhódítása). Az a sajátos jelenség viszont, hogy 
a repertóriumban társadalomtudományinak minősített cikkmennyiség tartósan kétszere
sen meghaladja a statisztikában kimutatottat, feltehetően több okból eredeztethető: 
nyilván a társadalomtudományok terén való publikálás kötődik a legkevésbé egyfajta 
„főhivatású” kutatói státuszhoz, másrészt szerepet játszhat ebben a repertórium „elfo
gultsága” is, mind a válogatásban, mind pedig a szakcsoportosítás során. Azonos tendencia 
még az orvostudományok részarány-csökkenése is (ugyancsak mindhárom adatsor 
szerint), illetőleg a műszaki tudományok szinttartása. Eltérő a 2. és 3. táblázat nyújtotta 
kép a természettudományoknál — a repertórium nem mutatja a KSH szerinti részarány
csökkenést —, és az agrártudományoknál, — ahol viszont épp fordított a helyzet. Még egy 
figyelemreméltó összefüggés a 3. táblázat elemzéséből: minden tudományágazatban 
csökken az egy kutatóra eső folyóiratcikkek száma (miközben a természettudósok az 
átlag körüli cikkírói hajlandóságot mutatnak, a műszakiak ettől lényegesen elmaradnak, 
a többi három csoport viszont messze az átlag fölött vállalkozik erre a műfajra).

A változás indítékai

A repertórium indulásakor érzékenyen reagált az új társadalom növekvő tudomá
nyos szükségleteire, s fennállása első évtizedében bizonyára fontos eszköze volt a tudomá
nyos ismeretek terjedésének, a kutatói-társadalomirányítói információs igények 
kielégítésének. Az ötvenes évek végétől azonban fokozatosan új helyzet állt elő: a kiépült 
felsőoktatási és kutatóintézeti hálózat igényei egyre nyilvánvalóbban szakosított könyv
tári-tájékoztatási ellátási formákat kívántak meg. 1957-ben indult a Magyar Orvosi 
Bibliográfia, 1960-ban a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia..., hogy azután a 60-as évek 
végén Fügedi Péterné elemzése* már mintegy két tucat kurrens nemzeti szakbibliográfiára 
terjedjen ki. Ez az irányzat azóta csak erősödött, — ma az ide sorolható jegyzékek száma 
eléri a negyvenet. Ezek elemzése ismét kívánatos lenne, alábbi felsorolásunk csak a hely
zet érzékeltetésére alkalmas ( 4.táblázat).

Ilyen gazdagság láttán jogosan merül fel az a gondolat, hogy e lehetőségeket szerve
zetten, rendszerszerűen is jó lenne hasznosítani. Korábban már szóltam arról, hogy nem 
tartom indokoltnak az általános és a szakbibliográfiának mint eltérő bibliográfiai típusok
nak a szembeállítását, különösen nem a cikkirodalom feltárása-közvetítése terén. Ezt

* Kurrens nemzeti szakbibliográfiák elemzése, összeállította FÜGEDI Péterné. Bp. NPI, 1972. 
59 p.
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Kurrens nemzeti szakbibliográfiák (ETO-rendben)*

Szakterület Megjelenési Periodicitás 
forma

1. tudomány szervezés I 6 /év
2. könyv tárügy ö 4 /év
3. könyvtörténet I 1/év
4. sajtó I 2/év
5 .társadalomtudományok (szelektált) ö 4 /év
6 .politika, közgadaság (szelektált) I 4 /év
7. szociológia ö 4 /év
S.munkásmozgalomtörténet I 4/év
9. közgazdaságtudomány ö 1/év

10. idegenforgalom ö 1/év
11. kereskedelem ö 1/év
12.állam- és jogtudomány ö 2 —3 évente

állam- és jogtudomány (szelektált) I 2/év
13. hadtörténet I 1/év
14. felsőoktatás ö 2/év
15. pedagógia ö 6 /év
16. közművelődés ö 4/év

közművelődés (szelektált) I 1/év
17. néprajz ö 5 évente
18. hidrológia ö 1/év
19. antropológia 1 1—2 évente
20. orvostudomány ö 4(6)/év
21. kardiológia I 2/év
2 2 .urológia stb, I 2/év
23. állatorvostudomány ö 1/év
.... műszaki tudományok (15 szakterület) ö 12/év mind a 15 Műszaki 

szemlesorozatban (1981-től)
2 4 .városi közlekedés ö 5 évente
2 5 ,mezőgazdaság, élelmiszeripar, állategészségügy ö 4/év
26. növényvédelem ö 4/év
27 .húsipar ö 6 /év
28. vendéglátás ö 2 évente
29 .könyvkiadás és -kereskedelem I 5 /év
3 0 .építésügy (szelektált) ö 1/év
31 .környezetvédelem ö 5 évente
32. művészettörténet 1 1/év
33.fotoesz tétika ö 1/év
34. filmművészet ö 1/év
3 5 .testnevelés és sport ö 1/év
3 6 .irodalom, irodalomtudomány ö 1/év
3 7 .irodalom (szelektált) ö 4/év
3 8 .szépirodalmi művek recenziói I 4/év
3 9 .szovjet irodalom fordításban I 1 /év
40. régészet 1 1/év
4L  honismeret 1 2/év
42. történettudomány 1 1/év

történettudomány (szelektált) I 1/év
43. levél tárügy 1 
* I = időszaki kiadványban; Ö= önálló kiadvány

4. táblázat

1/év
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most azzal folytatom, hogy — megfelelő minőségi kívánalmak teljesülése esetén — a nagy
mérvű párhuzamosság csökkentése, a szakbibliográfiákkal való partnerség, egyfajta társ
sorozatokká való átalakulás útján: racionális, célirányos lépés. A cikkekről nyújtandó 
megfelelő bibliográfiai ellátás a tartalmi teljesség, az igényes feldolgozás, a megfelelő 
mutatórendszer követelményei mellett természetszerűleg feltételezi a viszonylag gyors 
átfutási időt. Ezen elvárásnak a fenti adatokból következően az orvostudományi, a mező- 
gazdasági, néhány társadalomtudományi (pedagógia, szociológia stb.) és — 1981-től — 
az OMKDK Műszaki Lapszemle-sorozatai felelnek meg.

Rövid nemzetközi körkép

IFLA-áttekintések és a szakirodalom adatai szerint mintegy 35—40 országban van 
az általános cikkbibliográfia műfajába tartozó vagy ahhoz hasonlítható szolgáltatás. Ezek 
a következőképp csoportosíthatók:

a) a szocialista országok többségében (fontosabb kivétel az NDK) alapvetően 
a szovjet példa nyomán a második világháborút követő évtizedben létrejöttek az általános 
cikkbibliográfiák (a jugoszláv három, a román még több szakterületi sorozatban jelenik 
meg);

b) a fejlett tőkés országokban általánosnak mondható az a megoldás, hogy a tudo
mányos értékű cikkanyag feldolgozása és szolgáltatása az egyes szakterületi információs 
rendszerekben történik az egyetemes cikkirodalom kezelésével együtt (egyedi a francia 
megoldás: a CNRS szakterületi referáló lapjaiban külön névmutató hívja fel a figyelmet 
a francia szerzők írásaira); ugyanakkor több országban (pl. a skandináv országok, Kanada, 
NSZK) van példa az ismeretterjesztő színvonalú cikkanyag általános bibliográfiába való 
foglalására; végül néhány ország (Nagy-Britannia, Japán) esetében a cikk bibliográfia csak 
a társadalom- illetőleg a humán tudományokra terjed ki;

c) sok fejlődő országban a nemzeti bibliográfia a könyvekkel együtt tartalmazza 
a kisszámú folyóiratban megjelent cikkeket is.

Mindebből ismét az a következtetés vonható le, hogy a(z) (általános) cikkbibliográ
fia léte és feladata alapvetően az adott ország könyvtári-információs helyzetéhez igazodik.

Átszerveződik a magyar cikkbibliográfiai ellátás

A cikkbibliográfiai szolgáltatás kooperációs alapra való helyezése a fentiekben 
említett minőségi kívánalmak (tartalmi teljesség, megfelelő átfutási idő, igényes feltárás 
és mutatózás) mellett még olyan szempontok figyelembevételét igényli, mint a társada
lomtudományok iránti komplex igény, valamint az új rendszer megbízhatósága (korláto
zott számú, szakmailag felelős partnerek). Ha előbb azt mondtuk, hogy az átfutási idő 
„rostáján” valóban kurrensnek a mezőgazdasági, orvostudományi, néhány társadalomtu
dományi és a műszaki területeken a Műszaki Lapszemle sorozatai (amelyek 1981-től 
a magyar cikkanyagot is tartalmi teljességre törően listázzák) bizonyulnak, ezen újabb
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szempont alapján előttünk állnak a repertórium lehetséges társsorozatai, mind komoly 
szakinformációs intézmény gondozásában:

— orvostudomány : Magyar Orvosi Bibliográfia (Országos Orvostudományi Informá
ciós Intézet és Könyvtár* ÓIK, korábban: OOKDK);

— mezőgazdaság, állatorvostudomány, élelmiszeripar: Magyar Mezőgazdasági 
Bibliográfia (MÉM Információs Központja);

— műszaki tudományok, iparágak: Műszaki Lapszemle szakterületi sorozatai, pl. 
Bányászat, Elektrotechnika, Vegyipar — a magyar és külföldi szakanyag együtt 
(OMKDK).

Az Országos Széchényi Könyvtár e társintézményekkel megállapodást kíván kötni 
az együttműködés részleteinek rögzítése céljából. Ennek lényege az, hogy az OSZK 
a jelenlegi szakaszban is fenntartja érdemi felelősségét a hazai cikkirodalomról nyújtott 
bibliográfiai ellátásért, s ennek érdekében a kötelespéldányra alapozva változatlanul 
folyamatosan áttekinti a teljes magyar időszaki kiadványtermést, hogy a partnereknek 
biztosítani tudja az úgynevezett szóródó irodalmat (az általuk nem figyelt forrásokból). 
A profil-folyóiratok feldolgozása és a szakterületi bibliográfia előállítása pedig változat
lanul a szakközpontok feladata.

Ily módon az OSZK cikkbibliográfiai kiadványa a társadalom- és természettudomá
nyok (ETO-nyelven kifejezve: a 0—3, 5 és 7—9 főosztályok) anyagát fogja tartalmazni. 
Szolgáltatásunk információs értékét kívánjuk növelni azzal, hogy az eddiginél szélesebben 
fogjuk feldolgozni a kulturális-művészeti események bírálatait, és ami lényegesebb, a teljes 
társadalomtudományi anyagról éves tárgyszómutatót fogunk összeállítani az Új Könyvek 
kumulált tárgyszójegyzéke alapján (ezzel egyidejűleg egyszerűsítjük szakrendünket: 
a két tudomány ágazat anyagát mintegy 100 szakcsoportba rendezzük). A tárgyszavazás 
során különös figyelmet fordítunk a helytörténeti-helyismereti szempontokra, vagyis 
a cikkekben tárgyalt földrajzi helyek neveinek kivetítésére. Az új repertórium első száma 
1981 januárjában kerül a felhasználók kezébe.

A távolabbi jövő: alternatívák

Az alábbi vázlatos gondolatok talán további ösztönzésül szolgálnak a hazai cikk
bibliográfia gondjairól kezdeményezett 1979-es egyesületi eszmecsere folytatásához. 
A kérdés ez: milyen megoldás képzelhető el egy évtized múlva, a századfordulóhoz 
közeledve? Feltételezve eközben, hogy addigra tényleg elkerülhetetlen lesz a könyvtári- 
-tájékoztatási tevékenység egységes koncepción, megfelelő érdekeltségi rendszeren alapuló, 
a hazai és nemzetközi lehetőségeket összehangoló, a számítástechnikát széleskörűen 
alkalmazó fejlesztése.

A feltárás tekintetében a kívánatos irány egyértelműen az egyszeri feldolgozás. 
Ennek legegyszerűbb (legegyszerűbb, de nem egyszerű!) megoldása az, ha a megosztott 
(kooperációs) feldolgozásban részt vevő partnerek meghatározott források feltárását 
vállalják, s a más szakterület körébe eső leírásokat kölcsönösen kicserélik egymás közt. 
Ezt az együttműködést a teljes kiadványtermést áttekintő OSZK koordinálhatná.
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Több megoldás képzelhető el a szolgáltatás oldalán. Az nyilvánvalónak tűnik, hogy 
a szakterületi információs rendszereknek mind a bel-, mind pedig a külföldi dokumen
tumokról egységes tájékoztatást kell nyújtaniuk, s a felhasználó döntheti el, hogy mire 
tart igényt. Ez a szaktudományi cikkbibliográfiai ellátás egyszerű modellje. Kérdés, hogy 
kell-e — párhuzamosan, kiegészítőig — valamiféle egységes bibliográfiai adatbázis 
(a könyvek nemzeti bibliográfiájának leendő nemzetközi MARC-szalagjaihoz hasonlóan) 
a magyarországi cikktermésről? Jómagam ebben óvatosan kételkedem.

Másik — a fentitől funkcionálisan különböző — output-lehetőség lenne egyfajta álta
lános közművelődési cikkbibliográfia gondozása (ennek mai kezdeteit a Látóhatár havi 
bibliográfiái, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár negyedévi társadalomtudományi bibliográ
fiái és a Kossuth Kiadó által gondozott politikai tallózó folyóirat, a negyedévi A politikai 
vitakör kiskönyvtára * politikai-társadalomtudományi cikkválogatása jelenti, mindegyik 
mintegy' másfél-kétezer leírást tartalmaz éves szinten). Talán egy ilyen általános cikk
bibliográfiát lesz érdemes gépi úton előállítani (ahogy Svédországban teszik)?

Valahol az ismeretterjesztő célzatú cikkbibliográfia és a szaktudományi információ- 
ellátás között még egy szükséglet kielégítésével is foglalkozni kell: a helyismereti tevé
kenységhez szükséges információk szolgáltatásával. Ma ennek egységes megoldása még 
csak az elképzelés, az első kísérletek szintjén mozog. Elképzelhető, hogy a szaktudományi 
rendszerektől átvehető információk szétosztását és a kiegészítő feltárás (napilapok stb.) 
koordinálását a leginkább érdekelt FSZEK vállalná el. Kérdéses lehet viszont, hogy 
a helyismereti információellátás korszerű gépi formái meghonosíthatók-e párhuzamosan 
20 helyen, s nem kellene-e távlatilag inkább 5—6 regionális központban gondolkodni?

Lehetőségeket villantottam fel, érezve annak kényszerét, hogy a válaszúira érkezett 
cikkbibliográfia jövőjét — az átfogó szakmai érdekek függvényében — közösen, nyilváno
san kell meghatároznunk.

A WIEWDATA-RENDSZEREK (a kommersz házi TV-képernyővel használható informá
ciókeresési rendszerek) első nemzetközi konferenciájára 1980. márciusában került sor 
Wembleyben. Bemutatták az angol Prestel, a francia Teletel, a kanadai Videotex és 
a japán Captain rendszert, beszámoltak a Nyugat-Európa csaknem minden országában 
— elsősorban az angol rendszer alapján — folyó munkálatokról. Hasonló tárgyú nemzet
közi konferenciát rendez 1980 decemberében egy nyugatnémet cég is Düsseldorfban.

(Nachrichten für Dokumentation, 1980. З.по.)
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