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DAVIS, Ch. H. — RUSH, J. E.: Guide to information 
science. London, The library Association, 1979. 305 p.

Tájékoztatástudományi kalauz

Ch. H. Davis és / .  Rush  könyve a szerzők 1974-ben
kiadott .information Retrieval and Documentation in 
Chemistry” című munkájának folytatása. A könyv magját 
az eredeti munka első hat fejezete képezi, amelyeket kiegé
szítettek azokkal a részekkel, amelyek a visszakereső 
rendszerek hatékonyságának becslésére, a számítógépes 
alapokra és az adatszervezés kérdéseire vonatkoznak. 
E korszerűsített és kiegészített munka szemléletében is 

eltér elődjétől; túllép a kémia, sőt a természettudományok határán, az informatika (tájé
koztatástudomány) szerepét a tudomány és a mindennapi információközlés teljes egészére 
általánosítja.

A könyv nyolc fejezetből áll. A bevezető után az informatika emberi vonatkozásai
val foglalkozik, a felhasználó és az informatikai szakember szemszögéből. Jól exponálja 
azokat a problémákat, amelyek e két szempont egyeztetéséből származnak és összefog
lalja az információigény helyes megfogalmazásának legfontosabb jellemzőit. A továbbiak
ban az indexelés és osztályozás, a szótárszerkesztés és az információ-visszakeresés legfon
tosabb kérdéseibe avatja be az olvasót, majd részletes elemzést találunk az absztraktokról 
és a szövegtömörítésről. Értékeli a különböző módszereket, különös tekintettel a számító- 
gépes megoldások eddigi eredményeire. Az információkereső rendszerek általános jellem
zésével külön fejezet foglalkozik, összefoglalja a legfontosabb kereső módszereket, 
a logikai műveleteket és az információtárolás és -visszakeresés klasszikus eszközeinek hasz
nálatát. A 6. fejezet, mely az információkereső rendszerek hatékonyságának becslési 
módszereit tárgyalja, a könyv terjedelméhez viszonyítva meglehetősen részletes leírást ad 
a különböző értékelő eljárásokról. Az utolsó két fejezet a számítógépes háttér történelmi 
fejlődését, az adatstruktúrák és a file-szervezés részleteit tárja az olvasó elé. A fejezeteket 
irodalomjegyzék, a könyvet összesített tárgy- és névmutató egészíti ki.

A „ G uide to  Infonnation Science^’ -ben a szerzők kísérletet tesznek arra, hogy azt 
a szerteágazó területet, amelyet az angol nyelvterületen ,4nformációtudomány”-nak, 
magyarul informatikának nevezünk, egyetlen könyvben írják le. Az informatika olyan 
interdiszciplináris terület, amely egyesíti az információfeldolgozásra és információkezelés
re vonatkozó összes ismeretet, módszert és eszközt. Interdiszciplináris területek tárgyalá
sakor gyakran vetődik fel az egységes koncepció szerinti tárgyalásmód hiánya. Az infor
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matika eléggé nehezen körülhatárolható szakterület, amelyik csak a közelmúltban jutott 
el arra a szintre, ahol már információ-tudománynak nevezhető. Ez a hiányosság e könyv
ben is fellelhető. A kötet nem kelti az olvasóban azt az érzést, mintha abban egyetlen 
téma feltárásáról, egyre mélyebb elemzéséről lenne szó, az egyes fejezetek inkább egy-egy 
szakterület önálló tárgyalását tartalmazzák, több-kevesebb összefüggéssel.

A könyv szerkezetéből és az egyes fejezetek súlyozásából nem eléggé világos az, 
hogy milyen olvasókörnek írták e monográfiát. A fejezetek közötti aránytalanság talán 
abból is adódik, hogy a könyv tulajdonképpen egy régebbi munkára épül, így a szerzők 
az előzőkben részletezett kérdéseknek kevesebb helyet szenteltek. Az újonnan írt részek 
viszont nagyon részletesek és alaposak. Feltételezhető, hogy a könyv elsősorban olyan 
szakemberek számára készült, akik találkoztak már e tématerület különböző problémái
val, de összesített formában még nem volt módjuk arra, hogy minden részletét áttekintsék.

E néhány megjegyzés ellenére a „ Guide to  Inform ation f ’ kitűnő munka. 
Címének megfelelően elsősorban útmutató. Az érdeklődő olvasónak a fejezetek végén 
gazdag irodalomjegyzék áll rendelkezésre. A könyv az egyes fejezetekben összefoglalja 
az adott szakterület legfontosabb eredményeit, ellentmondásait, nehézségeit. Megírásának 
időpontjában rögzíti e szakterületek helyzetét, színvonalát, ezért jól tölti be a monográ
fiától elvárható funkciókat.

A szerzők különös érdeme, hogy az informatikát — a régebbi szűkebb értelmezésen 
túlmenően — társadalmi környezetbe helyezik. A könyv elején, ezzel kapcsolatban, a kor
szerű információterjesztés emberi vonatkozásaira hívják fel a figyelmet. Kísérletet tesznek 
arra is, hogy a könyvben tárgyalt témákat elvonatkoztassák azoktól a konkrét tudomány
ágaktól, amelyek információinak feldolgozása során a könyv megírásához szükséges 
tapasztalatokat gyűjtötték. Az általánosító törekvések mindenképpen növelik a könyv 
értékét, bár érvényesítésük nem sikerül minden esetben.

Ch. H. Davis és J. E. Rush monográfiája tehát elsősorban azok számára hasznos, 
akik az informatikát a „felhasználó” oldaláról kívánják megismerni. Kézikönyvként azon
ban — főként az alaposan összeállított irodalomjegyzék miatt — informatikai szakembe
reknek is ajánlható.
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