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KÖNYVTÁRÜGYI ÉS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁSI 
KONFERENCIA A FEHÉR HÁZBAN  

White House Conference on Library and Inform ation Sciences

A L ib ra ry  Journal-nek a konferencia előkészítéseként megjelentetett tematikus 
száma (104 .vol. 1979. 16.no.) írásaiból HEGEDŰS PÉTER (I.), a konferenciá
ról a W ilson L ib ra ry  B u lle tin  (54.vol. 1980. 5.no. 2 8 6 -2 9 5 .p .) és az In  C ite  
(l.vol. 1980. l.no. I .p.) írásai alapján BUDA BÉLÁN É (11.) készített szemlét. 
A konferenciával részletesen foglalkozik még a S p ec ia l L ibraries  tematikus 
(1980/2.) és a L ibrary  Journal1980/2. száma ( 1 4 9 -1 6 6 .p.).

I.

Tizenkilenc rövidébb-hosszabb tanulmányt, írást tartalmaz a Library Journal tema
tikus száma, amely a Fehér Ház-beli konferencia alkalmából, a konferencia „tiszteletére” 
készült. Szerzőik az amerikai „információs társadalomnak” szinte minden rétegét képvi
selik a vállalati szakembertől az egyetemi professzorig, Nyugat-Virginia állam kormányzó
jától a Könyvtárügyi és Információtudományi Országos Tanács (National Commission 
on Libraries and Information Science — NCLIS) elnökéig.* A Konferencia feladatául 
elsősorban a könyvtárügy és a tájékoztatás hosszűtávú céljainak meghatározását, a könyv
tárak és az információs intézmények megváltozott szerepének és funkciójának értékelé
sét, valamint a fejlesztési irányok kijelölését tűzték ki.

John BERRY, a Library Journal főszerkesztője szerint a konferencia fő feladata 
„nemzeti információs politika” kialakítása, az információ ideológiai problémáinak meg
tárgyalása. Ehhez olyan kérdések megválaszolására van szükség, amelyek meghatározzák 
e politika irányát: ki nem részesül az „információ korszakának” előnyeiből; milyen 
hatással járnak az üj szolgáltatások költségei, illetve a szubvenciók; melyek azok a funk
ciók, amelyek állami irányítást igényelnek, s melyek azok, amelyek optimális fejlődését 
a szabad piaci feltételek biztosítják stb.

Marilyn К. GELL írásában a konferencia előtörténetét ismerteti és rámutat arra, 
hogy mi ad különös jelentőséget a tanácskozásnak. Az információ hatalmas mennyiségei 
állnak ma a társadalom rendelkezésére, a társadalom azonban megosztott: „szakadék” 
van az információban „gazdagok” és „szegények” között, a „gazdagok” — a fejlett 
technológia révén — sokkal több információhoz juthatnak, ugyanakkor a mindennapi

A tanácskozás célja egyebek között az információs ágazattal kapcsolatban állók legszélesebb 
körének bevonása is volt.
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életben az egyénnek mind több információra van szüksége. Alapvető kérdés, hogy ki 
ellenőrizze az információk áramlását. Az információkhoz való hozzáférést az állampol
gárok számára biztosítani kell, csakúgy, mint a hozzáférés mechanizmusát.

Arthur A. BUSHKIN és Jane H. YUROW az országos információs politika fontos
ságát hangsúlyozzák: az információ a gazdasági, politikai és társadalmi élet minden terüle
tén ható áru s egyben erőforrás. Az információ hatását megsokszorozzák az új, kifinomult 
információkezelési technológiák. A szerzők szerint az információs politika nyolc aspek
tusban tárgyalható: 1) az információ rendelkezésre állása; 2) az információhoz való hozzá
férési módszerek; 3) az információ és a titoktartás összefüggése; 4) az információ 
hatékony kezelése; 5) az információk „előállításának” ösztönzése; 6) az információs ága
zatok piaci struktúrái; 7) az információ árának megállapítása; és 8) nemzetközi megfon
tolások. A szövetségi információs politika feladata lényegében nem más, mint az egyes 
aspektusokon belüli, az egyes aspektusok közötti és az egyes aspektusok illetve az infor
mációs területen kívül eső vonatkozások közötti konfliktusok feloldása.

Ugyancsak az információs politika kialakításának fontosságát hangsúlyozza James 
C. BAUGHMAN. Szerinte az USA ma „információs válságban” van, amelynek oka abban 
kereshető, hogy az információt nem nemzeti erőforrásként használták, ill. használják. 
A válság jele egyebek közt, hogy az USA-nak nincs a szó igaz értelmében vett nemzeti 
könyvtára, az információellátás feladatát intézményileg független könyvtárak sokasága 
teljesíti. Csak ideiglenes megoldást jelenthet a ma működő hálózatok erősítése az alapvető 
információs kérdések átfogó megközelítésének híján.

Az amerikai információipar sajátossága a magánkézben levő vállalkozások növekvő 
súlya. Alice Sizer WARNER a magánszektor helyzetéről ad rövid tájékoztatást leszögez
vén, hogy a profitszerzésre törekvő vállalatoknak igen erős konkurenciája az állami szek
tor. Különösen igaz ez a legújabb technológiák bevezetésével kapcsolatban, ahol az állami 
támogatások, szubvenciók komoly gondot jelenthetnek a magánvállalatok számára.

Az információszolgáltatással foglalkozó vállalatokat érinti Paul G. ZURKOWSK1 
cikke is, de elsősorban gazdasági szempontból elemzi azokat. Szerinte ma Amerikában 
új forradalom, vagyis az „információ forradalma” zajlik le. Mint ahogy az első forradal
mat kísérte a „Függetlenségi Nyilatkozat” , ugyanúgy szükség van ma az „Információs 
Nyilatkozat” — legalábbis elvi jellegű — összeállítására. A deklarációnak rá kell mutatnia 
arra, hogy az amerikai információs társadalom — legalábbis a követelményekhez és lehe
tőségeihez képest — még mindig „primitív” állapotban van. Ha az USA meg akarja őrizni 
világgazdasági pozícióját, olyan erőfeszítéseket kell tennie információs ágazatának fejlesz
tésére, amelyek felérnek az űrkutatásban alkalmazottakkal. Az országos információs 
rendszert gazdasági erőforrásnak kell tekinteni, s legalább olyan figyelemben kell részesí
teni, mint a pénzügyi rendszert.

Gazdasági kérdéseket érint Mary M. HUSTON cikke is, aki a legmodernebb szolgál
tatásokért fizetendő díjak problémájával foglalkozik. A számítógépes — különösen az 
állandó hozzáférést biztosító, on-line — könyvtári rendszerek teijedése következtében 
ismét felmerült a kérdés: fizessen- e a használó díjat a szolgáltatásért, s ha igen, mennyit. 
Jelenleg a legkülönfélébb árképzési módszerek vannak érvényben, az ingyen nyújtott 
szolgáltatásoktól a nyereséget is bekalkuláló költségszámítási eljárásokig. A legígéretesebb
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módszer a gépi szolgáltatásokat a referensz új ágazataként értelmezi, használatukért nem 
számít fel külön költségeket a „fogyasztó” számára. Véleménye szerint a szolgáltatások 
jelenlegi színvonala, a közvetítő szakemberek szükségessége nem minden esetben indokol
ja a költségeknek a „fogyasztóra” való áthárítását. Ugyanakkor rámutat arra, hogy 
a költségek hatásainak vizsgálata eddig még csak szórványosan valósult meg, az átfogó 
intézkedést mindenképpen további kutatásoknak kell megelőznie.

Ralph BLASINGAME a közkönyvtárak Amerikában elteijedt típusával és annak 
a könyvtárügyre gyakorolt hatásával foglalkozik. Véleménye szerint a könyvtárak szük
ségképpen viszonylagos elszigeteltségben, merev felépítésben működnek.

A könyvtárosok és az „információ korszakának” kapcsolatát elemzi Vincent E. 
GIULIANO. Az „információ korszakára” jellemző, hogy a gazdasági élet kulcsfontosságú 
erőforrása az információ, az USA munkaerejének legjelentősebb hányada információ 
előállításával, kezelésével és közlésével áll kapcsolatban. Az információ mennyiségének 
és bonyolultságának növekedésével fokozódik az információközvetítés jelentősége is. 
Annak ellenére, hogy a könyvtárak célja az információ kezelése és közvetítése, az utóbbi 
években végbemegy súlyuk relatív és abszolút értelemben vett csökkenése, ami elsősorban 
abból fakad, hogy a könyvtárak etikája, működési stílusa és szervezeti elvei az ipari fejlő
dés egy korábbi szakaszából származnak. Ugyanakkor a könyvtárak és a könyvtárosok 
szerepének átértékelése az információközpontú társadalomban csak bizonyos mértékű 
szemléletváltozást tesz szükségessé. (A könyvtárak ma még inkább a gyűjtemény megőrzé
sére, semmint az információk gyors rendelkezésre bocsátására törekszenek — vélekedik 
a szerző.) A könyvtáraknak az „információ korszakához” való alkalmazkodása megköve
teli intézményi átalakításukat: a „gyűjtemény” helyett az „információs központ” kerül 
előtérbe.

Thomas J. GALVIN az Amerikai Könyvtárosok Szövetsége (American Library 
Association — ALA) által a konferencia elé terjesztett feladattervezetről számol be. Az 
ALA határozata szerint mindenekelőtt biztosítani kell a könyvtárak társadalmi értékének 
megerősítését, s meg kell határozni a kormány és a magánszektor felelősségét a könyvtá
rak pénzügyi eszközeinek biztosítása érdekében. Fontos feladat az írástudatlanság 
felszámolását célzó programok támogatása és olyan politika kialakítása, amely elősegíti 
az információs technológia hasznos szolgáltatások nyújtására való felhasználását. Elő 
kell segíteni a könyvtári erőforrások fejlesztésének, megőrzésének és konzerválásának 
országos szintű tervezését és lehetővé kell tenni a különböző hordozókon levő informá
ciókhoz való szellemi és fizikai hozzáférést.

A tematikus számban még jónéhány érdekes kérdést érintenek a szerzők. Szerepel 
pl. ismertetés a szövetségi könyvtári programokról, a Nemzeti Könyvtárügyi és Tájékoz
tatástudományi Bizottság tevékenységéről, sőt szó esik az információ és a nemzetbizton
ság (!) kapcsolatáról is. Olyan cikk is akad, amely az országos információs politika létre
hozásának lehetőségét tagadja. A rendkívül változatos megközelítések ellenére azonban 
abban valamennyi egyetért, hogy a konferencia első ízben adott lehetőséget az információ 
helyzetével kapcsolatos legfontosabb problémák széleskörű megvitatására.
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II.

Több éves terve-

Volume 1 Number 1 25 January 1980 ISSN 0158 0876

zés és előkészület után 
1979. november 15—19. 
között megtartották 
a Könyvtárügyi és In
formációs Szolgáltatá
sok Konferenciáját 
a Fehér Házban. 
A mintegy ezer tagú 
küldöttség és további

Newsletter of me Library Assooation of Australia. 35 Clarence Street. Sydney N SW  2000. Telephone <C2) 29 7724

körülbelül ezer résztvevő jelenléte, valamint az a tény, hogy a konferencia éppen 
a Fehér Ház égisze alatt zajlott, jelzi, hogy az Egyesült Államokban igen nagy jelentőséget 
tulajdonítanak ma a könyvtár és tájékoztatás szerepének. Marion Barry, Washington 
polgármestere nem véletlenül nevezte az USA fővárosát „információ-centrikusnak”. 
Washington ebben bizonyára megelőz minden más várost. A „tudás hatalom” régi igaz
sága a mai kontextusban új értelmet nyer. A tények, adatok, információk birtoklása 
olyan előnyöket jelent egy ország, város, egy közösség, az egyén számára, melyekről nem 
mondhat le, ha meg akarja találni és fenn óhajtja tartani biztos helyét a világban, a világ 
igen kényes politikai, gazdasági, társadalmi, pszichológiai egyensúlyában.

A konferencián Carter elnök is megjelent egy rövid felszólalás idejére. Jelenlétével 
megerősítette a küldötteket ügyük fontosságában. Elmondta, hogy az amerikai közokta
tás nagy mértékben támaszkodik a könyvtárak munkájára. Hangsúlyozta, hogy a gyorsan 
hozzáférhető információ elengedhetetlen a tudomány, az üzleti élet, a politikai- és állam- 
igazgatás minden területén, a hétköznapi gondok, problémák megoldásában, amikoris 
nincs idő elmélyült és alapos felkészülésre, arra, hogy elébe menjünk vagy megjósoljuk 
egy ügy kimenetelét. A gyorsan elérhető információ, a kompetens információs szakember 
életbevágó kérdések eldöntését segítheti elő, hiánya pedig teljes kudarchoz vezethet. 
Carter szerint a konferencia, ha mást nem, annyit elérhet, hogy a megjelent és felszólaló 
küldöttek kicserélhetik tapasztalataikat és nézeteiket a könyvtárak minél hatékopyabb 
felhasználásáról. S az ebből levont tanulságok többletével folytathatják saját intézmé
nyeik keretein belül a munkát. Carter biztosította a résztvevőket, hogy ügyüket a legma
gasabb szintű fórumon is figyelemmel kísérik, támogatják.

Az első téma előadója, Clara Jones, az A LA (American Library Association) koráb
bi elnöke, referátumában felhívta a figyelmet arra, hogy a gyermekek számára milyen 
nélkülözhetetlen a könyvtár. Segíthet abban, hogy a még minden iránt nyitott és fogé
kony korban a gyerekek „felfedezzék fejük, eszük használatának örömét” . Jól érzékel
tette, hogy a könyvtárakról alkotott általános közhiedelmet, miszerint azok „kellemes, 
de nélkülözhető intézmények”, meg kell cáfolni

Francis Keppel (az Aspen Institute for Humanistic Studies igazgatója) a második 
főreferátumban arról beszélt, hogy milyen mértékben vállalhatnak a könyvtárak irányító 
ezerepet az egyetemes, életünk végéig tartó tanulásban, művelődésben, figyelembe véve
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az információs technika rohamos fejlődését korunkban. Rámutatott, hogy a könyvtárak
n ak  ha csak részleges felelősséget vállalnak az információs anyagok gyűjtésében, felhasz
nálva a számítógépes technika lehetőségeit — szembe kell nézniük saját intézményeik 
szervezeti és működési struktúrájának teljes átalakításával, valamint az átszervezés gazda
sági, irányítási problémáival.

Herbert Bennington (a MITRE Corporation alelnöke) annak szükségességét hangoz
tatta, hogy a könyvtárak és az adatszolgáltató ipar közötti kapcsolatot minél szorosabbra 
kell fűzni. Ennek jegyében kell kialakítani a nemzetközi könyvtári hálózatot, továbbá 
biztosítani a nemzeti könyvtárak önállóságát.

Major Owens, New York állam szenátora megerősítette Carter hozzászólásának 
jelentőségét, amikor azt állította, hogy a könyvtári szolgáltatások elengedhetetlenek 
a demokrácia fennmaradásához. „Ezt a bonyolult demokratikus társadalmat nem lehet 
hatékonyan irányítani egy olyan információs rendszer nélkül, amely megfelel a modern 
társadalom komplexitásának. Az a könyvtár, amely csupán egy nyugodt hely az olvasásra, 
egy elmúlt korszak része...” Owens szerint az analfabéták veszélyeztetik a demokráciát. 
Az erőszakjoga elévült, s helyébe a tudás és tájékozottság jogának kell lépnie...”

A főreferátumok témáihoz kapcsolódó szekcióülések nagyszámú résztvevő jelen
létében bonyolódtak.

A z egyéni igények kielégítésével kapcsolatosan több mint száz határozati javaslat 
hangzott el. A szenvedélyes viták, nézeteltérések a küldöttek eltérő tapasztalatából, 
véleménykülönbségéből és más-más elvárásaiból táplálkoztak. Az első főtéma megvitatá
sában inkább a felszólalók személyes szempontjai érvényesültek, ahelyett, hogy az olva
sók és felhasználók érdekeit tartották volna szem előtt. Ezért nem sikerült egy koherens, 
következetes információs politikát elfogadtatni a jelenlevőkkel. A különféle „kisebbségi” 
csoportok — vakok, süketnémák, mozgássérültek képviselői, az etnikus faji csoportok, 
az öregek és gyermekek nevében felszólalók követelték, hogy az ő speciális igényeik és 
korlátozott adottságaik is létjogosultságot kapjanak, legyenek szempontok a könyvtári 
szolgáltatások megszervezésénél.

A heves viták és kommunikációs akadályok meglepően gyümölcsöző eredmények
hez vezettek. Bár sok résztvevő érezhette, hogy az ő szempontjait „félresöpörték” , az 
elfogadott határozatok az általános és egyéni igények széles spektrumát tükrözték: 
a könyvtári anyagokhoz való szabad és korlátlan hozzáférhetőség; a fogyatékosok minél 
teljesebb kiszolgálása; információs és reference újítási propozíciók; javaslatok a városi és 
vidéki iskolai programok szövetségi és helyi anyagi támogatására; a könyvtárak gondjainak 
közzététele, tudatosítása; a nemzeti könyvtári törvény kérdésének felvetése.

A z általános művelődés problémakörében szó volt az amerikai könyvtárak hagyo
mányos közművelő szerepéről, s közművelődési, iskolai és akadémiai könyvtárak közok
tatási programjairól, e programok anyagi szubvencionálásáról. A hozzászólásokban felve
tődött az állandó tanulás, önképzés fontossága. A szakemberek beszéltek a felnőttkori 
funkcionális analfabétizmus problémáiról. Hangsúlyozták, hogy bátorítani kell a közmű
velődés érdekében a magán- és közkönyvtárak és információs intézmények együttműkö
dését. Szóltak az iskolai könyvtárak szerepéről és arról, mennyire kívánatos lenne, hogy 
a közművelődési könyvtárak támogassák az iskolai szintű adat- és dokumentumgyűjtést.
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Sokan foglalkoztak a könyvtárak anyagi támogatásának, a kutatási és fejlesztési progra
mok finanszírozásának kérdésével. Megállapították, hogy az egyén tanulásának, művelő
désének feltétele, hogy korra, lakóhelyre, fajra, fizikai hátrányokra, etnikai és kulturális 
hovatartozásra való tekintet nélkül mindenki hozzájuthasson ahhoz az információmennyi
séghez, amely segít mindenkinek eligazodni az egyre bonyolultabb társadalmi, gazdasági 
és technikai környezetében.

A z intézményeket és szakágazatokat kiszolgáló információs tevékenység feladat
körét megvitató szekcióülésen többek között elhangzott, hogy a hatékony szakmai infor
máció és könyvtári szolgáltatások költségei megnövekedtek a technika beiktatásával. 
A számítógépes adattárak és kifinomult visszakeresési stratégiák megemelték a szakembe
rek és intézmények elvárási szintjét is. A kérdés például úgy vetődik fel, hogy a Chemical 
Abstracts nyomtatott változatának átnézése lehet-e olyan hatékony, mint a Chemical 
Abstracts adatbázisában való számítógépes visszakeresés. Az ülés főleg azzal foglalkozott, 
hogyan lehetne államilag, a kormány anyagi segítségével szorgalmazni az új technika beve
zetését a könyvtári gyakorlatba. Egyértelmű igény van rá, hogy a könyvtári és információs 
szolgáltatásokat egy személyi funkció révén az államapparátusban képviseltessék; továbbá, 
a kormány nyújtson anyagi támogatást a hardware és software kompatibilitás megvalósí
tásához, a számítógépek és kommunikációs hálózatok, valamint a gépileg olvasható 
információk egyezményes protokoljának, jelrendszerének kialakításához. Ehhez a témá
hoz kapcsolódó határozatok között szerepelt az az igény, hogy csökkentsék a könyvtári, 
információs és oktató jellegű anyagok postai és távbeszélő költségeit. Ezzel megkönnyí- 
tenék, hogy ezek az anyagok a központoktól távoli, elszigetelt helyekre is eljussanak.

A z országos szintű információs politika megvalósítása biztosíthatja csupán a köz
pénzeken fenntartott könyvtárak és információs szolgálatok igénybevételét. Csak így 
érhető el, hogy az államapparátus minden szinten együttműködjön ezekkel az intézmé
nyekkel. Az információs politikának kell megoldania azt a problémát, hogy az egyre 
fejlettebb technika bárki számára is akadályozza vagy megnehezítse az információ elérhe
tőségét. Ezen kívül biztosítania kell, hogy az adott információ tükrözze az amerikai 
kultúra sokrétűségét, sokféleségét. Az ülésen hangoztatott igények felerősítették az olyan 
emberi szabadságjogok létjogosultságát, mint amilyen a szabad könyvtár és szabad 
információ.

Nem talált kedvező fogadtatásra az a határozati javaslat, miszerint a Library of 
Congress-t neveznék ki vezető intézménynek, amely a nemzeti könyvtár szerepét töltené 
be. Felelős lenne a folyóiratok, reference anyagok országos szintű gyűjtéséért, megszer
vezné a könyvtári és információs hálózatok működését.

A külföldi delegátusok, akik olyan távoli országokból érkeztek mint Ausztrália, 
Mexikó, Japán vagy a Szovjetunió, nagy várakozással mentek el a nemzetközi együtt
működés problémáit tárgyaló szekcióülésre. Ennek a kérdéskörnek a fókuszában az 
információ kiegyensúlyozott, kétirányú szabad áramlásának biztosítása és a kompatibili
tás állott. Egyes külföldi résztvevők kifogásolták, hogy ezt a problematikát a konferen
cián túlságosan Amerika-centrikusan közelítették meg. Nem vették kellőképpen figyelem
be más országok és társadalmi rendszerek szempontjait. Az információs piac USA 
dominanciája amúgyis veszélyezteti más országok önállóságát. Az Egyesült Államokba
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áramló információk csupán elenyésző mértékben szerepelnek az amerikai hírközlésben. 
Mindez nem kapott elég hangsúlyt a konferencián hozott határozatokban.

Jelentős politikai személyiségek, szenátorok, képviselők is hozzászóltak az elhang
zottakhoz.

Daniel Boorstin, a Library Congress-ből, a tudás és információ közötti különbségről 
beszélt. Értelmezése szerint az információ esetleges adatok halmaza; a tudás rendszerezett 
adatok összessége. Szerinte a könyvtárakat „meg kell-óvni az információ dagályától” és 
csak olyan információk megőrzésére szabad felhasználni, amelyek az idők folyamán nem 
veszítenek értékükből. Nem csupán tájékozott, de az információt értő állampolgárokra 
van szükség.

Stuart Eizenstat, Carter elnök egyik közeli munkatársa szerint az információ csak 
akkor hasznos, ha terjesztik. Elmondta, hogy mennyire rosszul érintette a Carter-kormány 
tagjait, amikor közvetlenül hivatalba lépésük után kiderítették, milyen sok a „titkos” 
dokumentum. „Ennek az országnak joga van tudni, mit tesz a kormány értük, és sajnos 
néha velük” . Megnyugtatta a konferencia résztvevőit, hogy a könyvtár és információ 
ügyével a legmagasabb szinten is foglalkoznak.

Az éles viták, nézeteltérések és némi tematikus zűrzavar ellenére a végső tanulság 
az, hogy a konferencia igen hasznos volt a jövő szempontjából. Sok fontos kérdés merült 
fel. Ezek közül néhányat máris orvosoltak. Alapjában véve sikerült megteremteni 
a könyvtár- és tájékoztatásügy politikai bázisát Washingtonban. Ennek jelentőségét legin
kább az amerikai könyvtáros és információs szakemberek mérhetik fel...

KÖNYVTÁRI BÉLYEGEK sajátos csoportjáról közöl összeállítást a c. folyó
irat (1980/4.): olyan könyvtárépületek képeiről, amelyekben Lenin is dolgozott. Mint
hogy Lenin tevékenységében igen nagy szerepet játszott a könyvtárakban végzett kutató
munka, nem csoda, hogy a szovjet bélyegeken kívül 5 ország és az ENSZ bélyegei is 
szerepelnek az összeállításban -  rajtuk a krakkói Jagelló Könyvtár, a Lausanne-i Egyetemi 
Könyvtár (török bélyegen!), a stockholmi és a koppenhágai Királyi Könyvtár, a berlini 
Staatsbibliothek képe.

MEGSZŰNT A FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS a dél-afrikai könyvtárosok szakmai szer
vezetében. Feloszlott a csaknem 50 éves South African Library Association, a helyébe 
lépő SAILIS (South African Institute for Librarianshipand Information pedig 
már „mindenféle fajú, színű és vallású” könyvtáros és dokumentáló előtt nyitva áll.

(Library Association Record, 1980. márc!)
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