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A BRITISH LIBRARY KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI RÉSZLEGÉNEK 
MUNKÁJA, KUTATÁSI PROGRAMOK

GRAY, JL C.: Grundsätze der Forschungsförderung der Abteilung für 
Forschung und Entwicklung der British Library (Bibliothek. 1979. 3.no. 
106-1 ll.p .) és a Research priorities, 1979—81: the approach of the British 
Library’s Research and Development Department (J. Doc. 35.vol. 1979. 2.no. 
137—150.p.) írások alapján FARAGÓ LASZLÓNÉ szemléje.

t
A fenti két tanulmány közül a British Library Kutatási és Fejlesztési Részlegének 

(továbbiakban K+F Részleg) közleménye az általa támogatott kutatások tartalmi meghatá
rozásával, a szakterület kutatási irányvonalával foglalkozik, a másik tanulmány inkább 
a K+F Részleg kutatásszervező tevékenységére helyezi a hangsúlyt.

A K+F Részleg 1974-ben került a British Library szervezeti keretébe. Eredetileg 
1965-ben alakult meg Tudományos és Műszaki Információs Hivatal (OSTI) néven és az 
Oktatási és Tudományos Minisztérium alá tartozott. A szervezeti változás egybeesett 
a könyvtárosok, tájékoztatási szakemberek érdekeltségével, vagyis, hogy elvi és gyakorlati 
problémáikat — amennyiben lehetséges — kutatások útján oldják meg. A korlátozott 
anyagi lehetőségek miatt igen fontossá vált a kutatások fontossági sorrendjének meghatá
rozása. A kutatásoknak mintegy fele egyéni kezdeményezésű programból áll, a célzottan 
tervezett a másik fele.

A K+F Részleg feladatát akkor tölti be, ha kellő alapokkal rendelkezik a józan, idő
szerű és jelentős kutatások támogatásához. A kívülről és belülről jövő kezdeményezéseket 
folyamatosan ösztönözni kell. A K+F Részlegen belül a munkafolyamatok a kétfelől 
kezdeményezett kutatások tekintetében eltérőek, ezért külön tárgyaljuk ezeket.

Az egyéni kezdeményezés alapján létrejött kutatási tervek

E tervek értékelésében a K+F Részleg szakértőkre támaszkodik. Ezek nagyrészt 
önállóan, de alkalmilag munkacsoportokban is dolgoznak. A benyújtott tervek bonyolult
sága, terjedelme szerint 5—15 szakértőt vonnak be az értékelésbe, akik a következő 
kérdésekre keresik a választ:

eredetiség: alapvetően új eredmény várható-e;
érdekeltek köre: a javasolt kutatási téma milyen érdeklődési kör számára lesz
értékes;
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időtényező: a javasolt kutatás kimunkálását hátráltatja-e, hogy olyan előfeltételeken
alapul, amelyek késedelemnek vannak kitéve, vagy a rokon területek fejlődésével
esetleg feleslegesek;

módszer:képes-e a választott módszer a kívánt eredmény elérésére;
érték: kellően hasznosak lesznek-e az eredmények;
telepítés: alkalmas-e a javaslatot benyújtó intézmény a kutatási terv végigvitelére.
Feladatuknak tartják a kutatások bátorítását, ezért a Részleg tanácsokkal segít, 

írásban vezérfonalat adott ki, amelyben közli a megbízás elnyeréséhez szükséges tudni
valókat. A javaslattevők kötetlenül is megbeszélhetik terveiket, igénybe vehetik a szakér
tők tanácsait a kutatás céljának, módszerének meghatározásához. Gyakran teljesen át
dolgozott terv az eredmény. Még elutasított tervezet átdolgozására is adnak tanácsokat.

A kutatás elfogadásának feltételeit sok évi gyakorlat alakította ki. Ilyen feltételek: 
személyi, anyagi, eszköz‘ellátottság, jelentési kötelezettség, az eredmények kereskedelmi 
értékesíthetősége.

A megbízás általában szerződéses formában történik, a kutató anyagi juttatásban 
részesül, de nem ritka, hogy a kutatót annyira érdekli munkája, hogy javaslatát kidolgozza 
és csak a kutatáshoz szükséges pénzügyi támogatást kéri. Előfordul, hogy a benyújtott 
egyénileg kezdeményezett téma igen közel áll egyik, vagy másik elsődleges programhoz 
és a kutató még radikális változásokat is elfogad, hogy növelje kutatása hasznosságát. 
A K+F Részleg lényegében négyféle esetben ad támogatást a kutatásokhoz:

— egyéni kezdeményezésű tervhez, ahogy eredetileg javasolták, vagy a szakértők 
tanácsai alapján átdolgozták;

— egyéni terv, vita alapján jelentősen módosítva;
— szorgalmazott, elsőbbségi téma, amelyet a kutató átvesz;
— teljes egészében megbízáson, felkérésen alapuló terv.

(Ez utóbbi kettő azonban már nem egészen az egyéni kezdeményezésű kategória alá tar
tozik.)

A munka figyelemmel kísérésére két intézkedést hoztak:
— a kutatás vezetőjéből és a K+F Részleg munkatársaiból alakult kis csoport rend

szeresen összejön, felülvizsgálja a tervezett eredményeket és megtárgyalja 
a fellépő problémákat;

— a szaktanácsadók csoportja tartja szemmel a kutatási folyamatot, az eredmények 
összefoglalását és hasznosítását.

Végül az egyéni támogatás körébe tartozik a külföldi tanulmányútak — általában 
hat hónap — elősegítése. Külföldiek is résztvehetnek a kutatási programokban, vagy 
támogatást kaphatnak Nagy Britannia számára értékesnek mutatkozó munkákhoz.

A K+F Részleg által kezdeményezett kutatási program

A releváns területek kiválasztása nem egyszerű feladat. A 17 főállású munkatársnak 
nincs meg minden esetben a szükséges szakismerete a kutatás meghatározásához, majd 
a későbbiek során a munkafolyamatok, a részletek tervezéséhez. Mégis, a saját személy
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zetből — rövid időre — alakított tervezőcsoportra bízták az elsőbbséget élvező program 
összeállítását, de munkájukat számos külső testület is segítette. Elsősorban a Tanácsadó 
Bizottság (Advisory Committee = ACORDD), amely a British Library tevékenységét 
segítő, igen hasznos, öt bizottság egyike. Tagjai egyaránt képviselik a könyvtár és a hasz
nálók érdekeit, értenek a technikához. Az ACORDD összhangba hozza az elsődleges 
kutatásokat a rendelkezésre álló eszközökkel.

A következőkben vázolt kutatások az elmúlt 3 és félév során lezajlott viták gyümöl
cse. Nem tekinthetők az elkövetkező 3 év (1979—81) hivatalos programjának, inkább 
irányvonalnak.

A jövő megtervezéséhez két választási lehetőség volt:
— kevesebb kutatás és az erőket elősorban a várhatóan eredményt hozó kutatások

ra koncentrálni;
— széles területen elindulni és jó eredményt elérni, ahol lehet.
A K+F Részleg az első alternatíva mellett döntött. Választani azonban csak a kuta

tások kilátásainak gondos értékelése után lehet.
Az alapkutatások ritkán eredményeznek közvetlen hasznot, de a jövő alkalmazott 

kutatásainak alapjai, valamint új kutatók számára jó gyakorlat. Ennek ellenére kevés 
a vállalkozó. Összegyűjtötték és elemezték a könyvtári, tájékoztatási kutatók pályájának 
adatait, értekezleten pedig megtárgyalták a hazai és külföldi információs alapkutatások 
irányvonalát, eredményeit. Megállapították, hogy a kutatók izoláltan végzik munkájukat. 
Az alapkutatásokkal foglalkozók körében növelni kell az ösztöndíjasok számát, biztosí
tani kell a megfelelő feltételeket, a megfelelő díjazást és mindezekkel növelni kell 
a színvonalat.

Kutatási elsőbbséget javasolnak a széleskörű gyűjtemények problémáira és az infor
mációs kérdések elemzésére, mint pl. az emberi mentális folyamatok modelljeinek beil
lesztése az új információ-visszakereső rendszerekbe; interaktív, intelligens terminálok 
használatának lehetősége operációs rendszerekben stb.

Megállapították, hogy a K+F Részleg által támogatott kutatások jelentős számához 
kapcsolódhat alapkutatás. A jövőben a terület kontextusában kell az elsőbbséget megálla
pítani, így erősítve az alap és alkalmazott kutatások közti kölcsönhatást.

A technikai fejlődés területe gyümölcsöző volt és az is marad. Kutatás folyik mind 
a még kísérleti stádiumban lévő technológiákkal, mind az új technológiák alkalmazásával. 
Az utóbbi években a kutatások az on-line technika alkalmazására irányultak az informá
ció visszakeresésben és a könyvtári rekordok tárolásában egyaránt. Az ilyen igény ma már 
sokkal kevesebb, mert a rendszer sok helyütt jól működik. Néhány kérdés még további 
kutatást igényel, így a megosztott katalogizálás, valamint az információ visszakeresés 
technikája is.

Nagyok a lehetőségek a kutatásra a mikrofeldolgozásokban, mini- és mikroszámí
tógépek alkalmazásában, a telex feldolgozásban, a fakszimile átvitelben, a holografikus 
és más tárolási formák, valamint a távközlés újabb felhasználásának témakörében. Külö
nösen gyors eredményt hozó befektetések: — az új technika lehetséges alkalmazása, — 
két, vagy több technika összekapcsolásával hatásuk növelése.
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A haladás igen gyors ütemű, ezért e területeken a kutatás sürgős. Nehézség a szak
értők bevonásában mutatkozik, a megalakított kisebb csoport most erőit koncentrálja pl. 
a holografikus tárolásra, amely nagy mennyiségű információ olcsó tárolására alkalmas. 
Egy másik szakértő csoport lehetőséget kapott igen nagy teljesítményű számítógépek 
használatára megfelelő adatszervezéssel, tárolással, kölcsönhatásü felszerelésekkel.

Az üj technika alkalmazásánál különleges figyelmet fordítanak a használói igények
re. Könnyen használható rendszerekre van szükség, melyek nem terhelik túl a használót 
információáradattal.

A szakterületre irányuló kutatások bizonyos része az egyéni, független javaslatokból 
adódik. A K+F Részleg erőfeszítései a régebbi információs kutatások áttekintésére irányul
nak, valamint a szolgáltatásoktól elvárt igényekre. Elkészültek a természettudományos 
információ helyzetképét felvázoló áttekintések. Egy kutatócsoport hasonló céllal foglal
kozik a humán területtel. Tervezik a társadalomtudomány információs ellátásáról készülő 
áttekintés támogatását, valamint további megfelelő áttekintések elkészítését. Az áttekin
tésekhez az alábbi szempontokat ajánlják:

— a jelentés elkészítésének időpontjában már hatást kifejtő kutatások; a különbö
ző diszciplínákban a használatra-oktatás; kísérletek a szinoptikus kiadással stb.

— a bizottságok jelentése óta a gyakorlatban alkalmazott kutatási eredmények;
— javaslatok olyan kutatási módszerekre, amelyek alapján még nem dolgoznak;
— nem a kutatásokra, hanem cselekvésekre tett ajánlás különböző intézetek mun

kájára, pl. tudományos társulatok együttműködése könyvtárakkal, információs 
egyesületekkel, információstechnika oktatása kutatóknak stb.

Az információt keresők magatartása; az irodalom nagyságát és növekedését mérő 
tanulmányok; a bibliográfiai ellenőrzés szokásos csatornáit elkerülő helyi kiadványok 
vizsgálata szerepel többek között a humán tudományok munkabizottságának program
jában.

A társadalomtudományokban néhány gyakorlati tanulmányt támogattak. Újabban 
az erőket a gyakorlati használók — szociális dolgozók, tanítók — információ-ellátására 
vonatkozó kísérletekre koncentrálják. Elősegítik a kutatásokat a jog, az egészségügy 
és a biztonság területén is.

A használóra irányuló kutatások egyre fontosabbak. A módszerek javítása és az 
eredmények értékelése a fő cél, valamint könyvtári/tájékoztatószolgálati útmutatók és 
különböző kísérletek a használat oktatására. A hangsúly áttevődött a felhasználók külön
böző kategóriáinak adandó információs szolgáltatásokra, pl. a lakossági információs 
szolgálatra, a helyi közigazgatásnak, az iparnak, a kereskedelemnek adandó szolgáltatá
sokra. A kutatások e területen nem homogének, minden csoport tevékenysége egyedi 
elbírálást igényel. A kérdéskörrel egy új központ, a Használói Tanulmányok Központja 
(Centre for Research on User Studies =CRUS) foglalkozik.

A közösségi információs szolgálatokban érdekelt testületeket bevonták a program 
súlypontjának tervezésébe. A K+F Részleg a jelen gyakorlatra és a tervekre vonatkozó 
adatok gyűjtését és teijesztését támogatja.

A könyvtár- és információpolitikai irányelvekre irányuló kutatások adatokkal 
szolgálnak a helyi, a regionális és az országos, különböző szintű és jellegű intézmények-
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nek. Ez a kategória nem körülhatárolható, mivel a más címen folyó kutatások eredmé
nyei befolyásolják a könyvtárpolitikai irányelvek kialakítását.

Javaslatokat kap a K+F Részleg az információs és könyvtárpolitikai elvek kutatá
saira a British Librarytól, valamint a kormányapparátustól is. Országosan fontos kutatási 
terület pl. a nem könyv jellegű anyagok központi és decentralizált katalogizálási lehető
ségeinek vizsgálata.

Az Angol Könyvtári Tanács (Library Advisory Council for England) megbízást 
adott, hogy a K+F Részleg a nevében készíttessen különböző tanulmányokat, amelyeknek 
végső célja a regionális könyvtári együttműködés áttekintése. Egy kormányszerv megbí
zása az on-line berendezések felállításának gazdaságosságára vonatkozott.

Támogatják a Royal Society tudományos információs rendszerének a tervezetét 
az országos irányelvek meghatározásával. Elsőbbséget adnak azoknak a kutatásoknak, 
melyek vizsgálják milyen mértékben legyenek tekintettel a jövőben az irányelvekre 
orientált kutatásokra.

Munkacsoport foglalkozott a nemzetközi információs rendszerekkel való együtt
működés kérdéseivel.

Az országos irányelvekre vonatkozó kutatások tekintetében szorosan együttműköd
nek a főhatóságokkal. Néhány esetben kutatási központokkal és egységekkel folyik az 
együttműködés. Ezek közé tartoznak: az Aslib, INSPEC, a Könyvtárvezetési Kutatási 
Állomás stb.

Fontos terület a szolgáltatások szervezésére, irányítására orientált kutatás. Az ered
mények iránt a könyvtáros főiskolák és a szakmai testületek érdeklődnek elsősorban, az 
oktatásban és a gyakorlatban egyaránt alkalmazzák az elért eredményeket. A korábban 
adatgyűjtésre és elemzésekre korlátozott ün. „munkatanulmányokat” felváltotta a könyv
tárvezetés sajátos problematikája. Témák: egy egyetemi könyvtár szerzeményi politikájá
nak kialakítása; hozzájárulás egy közös kölcsönzési szolgálat közös állományához, stb. 
Most folyik egy kritikai áttekintés, amely a már elvégzett munkákra és annak megállapí
tásaira vonatkozik, milyen további munkálatok szükségesek. Ennek nyomán nagyobb 
érdeklődésre számítanak e területen, sőt a gyakorlat számára kézikönyv összeállítását is 
támogatják. Számítanak arra, hogy a jövőben az igazgatás egész területére kiterjednek 
a kutatások: személyzeti, könyvelési, magatartásbeli, ipari kapcsolatok stb. kérdéseire.

A z információ gazdaságosságára vonatkozó kutatások: bár rendkívül fontosak, 
eddig eredménytelennek bizonyultak. Jó költségtanulmányok ugyan akadnak, de nehéz 
költség-hatékonyság, költség-haszon tanulmányokat tervezni. Több rábeszélési kísérlet 
ellenére sem ragadják meg a közgazdászok e témát, ezért minden valamirevaló ez irányú 
programot támogatnak.

Könyvtárosok és információs szakemberek oktatására vonatkozó kutatások első
sorban az oktatás technikájával, vagy pályakérdésekkel foglalkoztak. Most a tantervek, 
tematikák állnak a középpontban. A legközelebbi jövőben a K+F Részleg kész támogatni 
az oktatás bármely aspektusával foglalkozó kutatást. Például egy érdekes téma: a könyv
tári képesítés a hagyományos könyvtári/információs egységeken túl, milyen más pálya
lehetőségeket ad.
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Kutatások i az elsődleges közlés területén. Az eddigiekben a szolgálattípus — elsődle
ges közlés, kivonatoló/indexelő szolgálat, elemzés, visszakeresés stb. — kategorizálását 
elkerülték. Az e területeken folyó kutatások a program egyik vagy másik kategóriája 
alá esnek, de az elsődleges közlés és az információk „újracsomagolása” jelentős területek, 
melynek kutatásait a K+F Részleg támogatásával külön kutató központ fogja össze, 
(Primary Communication Research Centre, Leicester University) ennek e mellett saját 
programja is van. Témái többek között: a referálás, a tudományos monográfiák készíté
sének problémái, a tudományos információ népszerűsítése stb.

Közművelődési könyvtári kutatások. Az intézménytípusok szerinti kategorizálást 
eddig nem alkalmazták. Újabban azonban nagy erőfeszítéseket tesznek az e téren folyó 
kutatások ösztönzésére. Elsősorban gyakorlati értékű kutatások kellenek, amelyek mód
szereket teremtenek a gyakorló könyvtárosoknak. Szemináriumokat terveznek a kutató 
munka technikájának elsajátítására. Kiemelten foglalkoznak a szűkös források optimális 
használatával; az együttműködésen alapuló tervekkel; a kísérleti on-line szolgálatok hatá
sának ellenőrzésével.

A kutatási eredmények elterjesztése

A kutatást végző intézeteknek jelentést kell készíteniük, ezeket kereskedelmi forga
lomba adják, (mikroformátumon is forgalomba hozzák). A British Library Kölcsönzési 
Részlegén keresztül (Boston, Spa) is hozzáférhető. Az eredményeket folyóiratokban is 
közzéteszik. Az intenzív terjesztés érdekében az eredményekről értekezleteken, konferen
ciákon rövid, népszerű összefoglalásokat tartanak. Kulcsfontosságú személyeknek ad hoc 
szemináriumokon ismertetik a hasznosítható adatokat. Célzottan az egyes szakterületek 
eredményeit az adott terület intézményeivel megvitatják. A szaktanácsadó-értékelő 
bizottságok az eredmények terjesztésében is közreműködnek.

Megjegyzések, következtetések

— Bár a szövegben Részleg megjelölés szerepel, a K+F Részleg önálló tudományos 
intézetnek tekintendő. Nagy tapasztalatokkal rendelkezik a kutatások elősegítésében, 
szervezésében, tanácsadásban. A British Library vezetősége a könyvtári- és információs
politikai részletdöntéseket — beleértve a tervek elfogadását — a K+F Részleg vezetőjének 
hatáskörébe utalta. A rendszeres jelentéstételt azonban megkívánja.

— A fejlődés nem egyenletes, az elképzelések realizálása az egyik területen köny- 
nyebb, mint a másikon, ennek egyik oka, hogy a Részleg személyzeti forrásai túlfeszítet
tek. Az egyetlen járható út széles körből elfogadni a tanácsokat, mind a tervek kidolgo
zásában, mind abban ki és hogyan végezze a kutatásokat.

— A K+F Részleg kötetlen gépezetet hozott létre konzultációs és tanácsadási célból. 
Az egyedi tervek referensei segítik az elsőbbségek meghatározását is. Az egyes területek
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áttekintésére alakított ad hoc bizottságok jelentős szerepet játszanak. A kvalifikált 
kutatókat jobban érdekeltté kell tenné.

— A K+F Részlegre az Oktatási és Tudományos Minisztérium bizonyos funkciókat 
átruházott, ezzel a Részleg szakismerete az információs-politikával foglalkozó kormány- 
szervek rendelkezésére áll. Hivatalos kapcsolat a kormánnyal vagy kétoldalú, vagy 
a minisztériumközi koordinációs bizottságon keresztül adott, ahol titkári és összekötő 
feladatokat látnak el. Egy sor nemzetközi testületnél Nagy-Britannia képviseletét ellátják. 
Nélkülözhetetlen munkájukhoz a kétoldali kapcsolat a könyvtári/információs terület 
országos szerveivel, amelyek közül kettő — az Aslib és a Könyvtári Egyesület — jelentős 
támogatást is kap kutatásokra és rokon szakmai szolgáltatásokra.

A K+F Részleg saját közleményét a folyamatban lévő, támogatott tervek jegyzéke 
(1979 február) zárja, a tanulmányban felvázolt szakterületek csoportosításában, a kuta
tott téma pontos megnevezésével és a kutatást folytató intézmény megjelölésével. 
Mintegy 120 téma került felsorolásra. Gray tanulmányát a K+F Részleg kiadványainak 
jegyzéke teszi teljesebbé.

10 000 ALÁÍRÁST GYŰJTÖTTEK West Sussex megyében azon terv elleni tiltakozásra, 
hogy a megye könyvtári költségvetésének csökkenése miatt bezárják a hálózat néhány 
könyvtárát. A tiltakozás hatására a Megyei Tanács illetékes bizottsága úgy döntött, hogy 
a gyarapítási keret 2%-os csökkentésével, valamint a késedelmi díjak emelésével és lemez
kölcsönzési díj bevezetésével hozzák egyensúlyba a költségvetést.

(Library Association Record, 1980. febr.)

HOLTAN TALÁLTÁK A KÖNYVTÁROST egy angol bibliobuszban; miután késő este 
beállt a könyvtár garázsába, műszaki hiba miatt beszorult az automatikusan záródó ajtó 
nyílásába.

(Library Association Record, 1980. febr.)

A LEGÚJABB TÁVKÖZLÉSI ESZKÖZ a teletex, az irodai távközlő írógép. Elektronikus 
memóriával rendelkező írógépen írják a levelet, amely -  postai kábeleken — a telexnél 
40-szer gyorsabban jut el a címzett hasonló készülékéig. Az új készüléket az NSZK-ban 
mutatták be; üzemszerű használatára már 1981-ben sor kerülhet.

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