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KITEKINTÉS

AZ ILMEN AUI MŰSZAKI FŐISKOLA 12. INFORMÁCIÓS 
ÉS DOKUMENTÁCIÓS KOLLOKVIUMA 

Oberhof, 1981. november 9 —12.

REICH GYÖRGY

Huszonöt éve áll fenn az INER, az Dmenaui Műszaki Főiskola Tájékoztatástudomá
nyi, Találmányügyi és Iparjogvédelmi Intézete, amely immár tizenkettedik alkalommal 
rendezett információs dokumentációs témakörű nemzetközi kollokviumot 600 fő részvé
telével. Ebből 40 fő a Szovjetunióból és mintegy 50 fő a többi KGST országból 
érkezett. Magyarországot 6 fő képviselte (3 fő KG-INFORMATIK és egyben a Tájékozta
tástudományi Társaság, 1—1 fő az Országos Találmányi Hivatal, a Távközlési Kutató 
Intézet, illetve a MTESZ Iparjogvédelmi Egyesület képviseletében).

A kollokviumot 5 párhuzamos szekcióban rendezték meg és összesen 110 előadás 
hangzott el. A megvitatott témák a 80-as évek új információs és dokumentációs hatásai 
és elvei, az egyetemi és főiskolai információs rendszerek, a képernyős terminálok és kis- 
számítógépek információs és dokumentációs alkalmazása, a nagyvállalatok, a kutató és 
termelői egyesülések információs rendszerei a szabadalmi információ és iparjogvédelem, 
valamint a teljesítménynövelés jobb módszerei voltak. Az előadásokat szakaszonként 
élénk vita és a szekciók záróülésein valamennyi előadó részvételével kerekasztal megbe
szélés követte. Az előadások általában magas színvonalúak voltak, de esetenként távol 
álltak a gyakorlattól, elvont elvi kérdéseket tárgyaltak.

Az egyes témaköröket lezáró viták és kerekasztal konferenciák igen éles polémiákra 
adtak alkalmat, általában tanulságosak voltak, de olykor az előadásokhoz hasonlóan elvi 
síkra csúsztak. így pl. közel két órás vita folyt afelől, hogy önálló tudomány-e az infor
máció és dokumentáció, ha igen hol helyezkedik el a tudományok rendszerében, műszaki 
tudomány-e vagy társadalomtudomány... E vitában a nézetek erősen konfrontálódtak és 
a magas színvonalú vitavezetés ellenére sem sikerült közös nevezőre jutni.

E beszámoló szerzője a plenáris üléseken kívül az első szekció munkájában vett 
részt, mert az információtechnika jövőbeni fejlődése érdekelte a legközveltenebbül, 
részben pedig azért, mert a többivel szemben ennek a szekciónak ez ideig nem publikálták 
az előadásait. Az alábbiak úgyszólván távirati tömörséggel számolnak be — a szerzők és az 
előadáscímek mellőzésével — az e szekcióban hallottakról.
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Információs képzés műszaki főiskolán

Az Ilmenaui Műszaki Főiskola az NDK egyetlen főiskolai intézménye, ahol felsőfo
kú intormációs és dokumentációs, valamint ezzel kapcsolatos szervezési képzés folyik. 
A Főiskolán, — amelynek fő profilja villamosmérnökök képzése, — immár 25 éve önálló 
intézet foglalkozik tájékoztatástudományi, találmányügyi és iparjogvédelmi kérdésekkel. 
Az Intézet a közelmúltig csak posztgraduális módon képezte a más fakultásokon már 
oklevelet szerzet^ információval és dokumentációval foglalkozó szakembereket. A poszt
graduális oktatás több tanfolyam keretében folyik és felöleli a könyvtártudomány, az 
információ és dokumentáció, az iparjogvédelem és a számítástechnikai ismeretek anyagát. 
Az intézet átlagban évi 20 információs és dokumentációs szakmérnöki másoddiplomát 
adott ki. Foglalkozott az „információs munkás” képzéssel is és oktatási anyagot dolgoz
tak ki az egyetemeken és főiskolákon folyó általános információs és dokumentációs 
képzés tematikájához is.

1981. szeptemberében első alkalommal indult meg a nappali információs és doku
mentációs mérnökképzés. A 9 féléves képzés első két évében a hallgatók alaptudományi 
ismereteket szereznek, a tanterv majdnem azonos a villamosmérnökök első két évének 
tantervével. Az ötödiktől kilencedik félévben a hallgatók részletesen megismerkednek 
a könyvtártudománnyal, a szabadalmi joggal, a számítástechnikával, majd mindezek 
integrációjaként a számítógéppel segített információs és dokumentációs munkával. Ezen 
belül mintegy 300 órás gyakorlati képzést is kapnak, úgy, hogy a végzett hallgatók azon
nal alkalmasak az üzemekben folyó információs és dokumentációs munkában való 
részvételre.

Az Ilmenaui Műszaki Főiskola vezető tanárai azért tartják döntő fontosságúnak az 
információs és dokumentációs szakemberek képzését, mert

— az információ és dokumentáció a kutatómunka szerves része és ez leghatéko
nyabban a kutatóintézetek keretében folytatható, az így elosztottan végzett 
szakmai spektrumú információs és dokumentációs munkában viszont felsőfokú 
képzettségű szakemberek folytathatnak csak eredményes tevékenységet;

— az információs és dokumentációs munka csak szakmailag, technikailag és nyelvi
leg magas képzettségű káderekkel folytatható kellő hatásfokkal;

— csak az aktuáüs feladatokra orientált információs munkának van létjogosultsága, 
az információ nem lehet öncélú, mindig és minden helyen aktuális igényekhez 
kell alkalmazkodnia és az információs és dokumentációs munkának naprakészen 
kell illeszkednie a kutatás és fejlesztés során felmerülő problémákhoz;

— a könyvtárakat helyi dokumentációs és információs tárrá kell továbbfejleszteni, 
olyanokká, amelyek a helyben folyó kutatás és fejlesztés súlypontjának megfe
lelően gyűjtik a dokumentumokat és táiják fel az információkat.

Mindehhez számos magasan képzett szakember szükséges.
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Az egységes információs rendszerért

Országos szinten az elosztott információs és dokumentációs munkát egységes elvek 
alapján, egységes módszerekkel kell végezni úgy, hogy az elosztott feldolgozás integrált 
információs rendszert alkosson. Ehhez

— a túl nagy terhet jelentő párhuzamos referálás helyett elő kell fizetni és az érde
keltek számára hozzáférhetővé kell tenni a legjelentősebb nemzetközi mágnes
szalagos információs szolgáltatásokat, szocialistákat és tőkéseket egyaránt;

— a 80-as évek során ki kell építeni a legátfogóbb információs rendszerek párbeszé
des (dialóg) üzemmódban való lekérdezésének lehetőségét;

— országosan koordinált rendszerben biztosítani kell az információk alapján kivá
lasztott primér dokumentumok hozzáférhetőségét;

— helyileg fel kell dolgozni az érintett szakterület nem publikált irodalmát, ezen 
belül az űtijelentéseket, konferencia-anyagokat, kiállítási beszámolókat, stb.;

— terminálként is felhasználható mini- és mikroszámítógépek munkábaállításával 
és nagykapacitású számítógépes adatbankok kialakításával integrált országos 
információs rendszert kell kiépíteni, biztosítva az információk helyi feldolgozá
sának, Ш. az országos rendszerből való lekérdezésének lehetőségét annak függ
vényében, hogy melyik módszer gazdaságosabb;

— a szabadalmi információt — mint az egyetlen hivatalból is rendezett nemzetközi 
információs rendszert és egyben jogrendszert — az eddiginél lényegesen maga
sabb szintre kell emelni és ki kell dolgozni a rendszerben rejlő műszaki informá
ciótartalom feltárásának optimális módszereit.

Az Ilmenaui Műszaki Főiskola e munka keretében a közelmúltban sokcélú szabadal
mi információs feldolgozó rendszert fejlesztett ki, amely az INPADOC alapján dolgozza 
fel a német nyelvű szabadalmak teljességét.

A termelés, a kutatás információellátása

Az információs munka egyben politikai munka, az információ hatalmi eszköz és 
egyben a gazdasági tevékenység alapja, az információ az innováció, a minőségemelés és 
a költségcsökkentés döntő tényezője — hangzott el az egyik előadás keretében — majd- 
hogy nem úgy módosítva az ismert lenini tézist, amely szerint a kommunizmus egyenlő 
a szocializmus + villamosítás, hogy a kommunizmus egyenlő szocializmus + információ.

A szocializmus társadalmi és gazdasági előnyei csak az információk széles körű és 
mélyreható feltárásával és hasznosításával aknázhatók ki, a kellő mélységű feltárás a doku
mentációs bázis óriási és még mindig növekvő méretei miatt csak nemzetközi összefogás
sal és igen intenzív munkával valósítható meg. Ezért a Szovjetunió és az NDK fokozza 
információs együttműködését és ez az együttműködés új, magasabb fázisba lépett, amikor 
megszületett a SZU-NDK közös vegyipari információs rendszere, amely (az előadó állítása
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szerint) egyes vonatkozásokban egyenértékű, más vonatkozásban túlszárnyalja a világ 
eddigi legfejlettebb információs rendszereit. Most dolgoznak a biotechnikai közös infor
mációrendszeren és tervezik a közös elektronikai információs rendszert is.

Az NDK-ban ez idő szerint mintegy 125 nagyüzemben, kombinátban, illetve kuta
tóintézetben működik szakmai információs központ (Informationsleitstelle). E közpon
tok elégítik ki a szakterület vezetői, műszaki tudományos, szabadalmi, gazdasági informá
ciós igényeit. Az információs központok közvetlenül a vezérigazgatók irányítása alatt 
állnak, de a központok egyes munkatársai egyben tagjai a kutatói teameknek és így 
részlegesen a kutatás vezetőjének is alá vannak rendelve, közvetlenül felelősek a kutatási 
eredményekért is. Az információs központok munkatársait bevonták a népgazdasági és 
nagyvállalati tervezésbe, főleg a távlati tervek kidolgozásába.

Az információs és dokumentációs tervezőmunka előtt álló további feladatok:

— a kombinátok és kutatóközpontok információs és dokumentációs munkájának 
továbbfejlesztése és e munka hatásfokának emelése;

— a kombinátok és kutatóközpontok információs és dokumentációs munkájának 
egységes rendszerré való integrálása;

— a nemzetközi információs és dokumentációs együttműködés továbbfejlesztése;
— szakosított adatbankok és faktografíkus adatbankok kiépítése;
— a nagyvállalati és népgazdasági tervezés egyre inkább információs alapokra való 

helyezése.

Az előadók hangsúlyozták, hogy a jó, hatékony információs munka elképzelhetet
len a helyi és felső vezetés információigényessége, információs beállítottsága, valamint 
a vezetők, a kutatók és a magas képzettségű információs szakemberek aktív együttmű
ködése nélkül.

Az NDK-ban 1980-ban az információs központok mintegy 800 000 dokumentu
mot dolgoztak fel, amelyből információt szolgáltattak a kutatás és termelés számára. 
Az ipar nagy tartaléka a szabadalmi információ, amely részben az idegen eredmények 
megismerése által, részben a saját új eredmények levédése folytán hozhat jelentős népgaz
dasági eredményeket.

Az információ asszociatív szellemi tevékenység és asszociációra csak az ember 
képes. Az asszociáción túli tevékenység mind algoritmizálható, tehát gépesíthető, algorit
musokkal a gép sokkal gyorsabb és sokkal pontosabb munkára képes mint az ember, de 
az algoritmusok megteremtéséhez azonban emberi agyra van szükség. E vonatkozás
ban a fejlődés az emberi gondolkodásmódban a matematikai-fizikai jellegű rendteremtésre 
szorítkozhat csak. A gép nem tanulhat meg emberiül gondolkodni, de az ember megtanul
hat gépül gondolkodni és éppen ez az algoritmizáció. Folyamatosan fejlesztett algoritmi
zálással kell a mai ismeretekből a holnap várható tényeire gépi módszerekkel következ
tetni. Ebben segíthetnek az elvi módszerek. Ilyen a Kuhn-féle paradigma módszer, amely 
az új tudományos problémákat igyekszik már megoldott problémákra visszavezetni. 
A paradigma módszer az új problémákat részekre, lépésekre bontja, e részeket, lépéseket, 
adatokat, módszereket mátrixba rendezi. Igyekeznek e részeket egy korábbi probléma
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már megoldott részével adekvátá tenni és a megoldandó problémát logikailag visszavezetni 
a már megoldottra. Ha az egyes lépésekben sikerül az adekvatitást, azonosságot vagy 
legalábbis a hasonlóságot biztosítani, várható, hogy a mátrix eredménye is azonosságot, 
illetve hasonlóságot mutat és ezzel irányt mutat az új probléma megoldására.

Paradigmatikus adekvatitás lelhető fel például a hagyományos könyvtárügy és 
a modem informatika között a szervezési, visszakeresési és elosztó módszerekben, a tárgy- 
szavazásban, a tezaurusz készítésben stb. Nehezen paradigmátizálhatók a politematikus, 
interdiszciplináris témakörök. • *

Paradigmatikus fejlesztési módszerekkel lehet az emberi ítélőképesség gépesítését 
megközelíteni és ezzel az információs és dokumentációs munka gépi hatékonyságát fokoz
ni. A számítógépek csak formalizált információk formalizált feldolgozására képesek. 
A számítógépesítés érdekében áz agymunkát is formalizálni kell és az információk 
betáplálását, ffl. ennek módszereit ú formalizálás irányába kell fejleszteni.

A grafikus információk információsűrűsége rendszerint nagyobb mint a szövegeseké 
(mint ahogy egyetlen ujjlenyomattal azonosítani lehet egy embert-, holott ez az ember 
csak nagyon sok szöveggel lehetne egyértelműen azonosítható). Az információtechnika 
mégis mind ez ideig alig foglalkozott a grafikus információk analízisével, feldolgozásával. 
Ezt meg kell teremteni a tudományok minden területen, így a műszaki tudományokban, 
biológiai és orvostudományokban egyaránt. Minden .eszközt és módszert meg kell ragadni 
az információk hatásfokának és hatékonyságának növelésére, illetve a releváns informá
ciók sűrűségének növelésére. ■

Az NDK egyik kutatóintézetében végzett felmérés szerint az intézetben a profiljá
nak megfelelően szelektált folyóiratokban évi mintegy 6000 folyóiratcikk található. 
Ezekből az aktuális kutatási tervek ismeretében az információközponf átlagosan évi 1300 
referátumot készít (21,6%). A referátumok alapján a kutatók jó esetben 700 cikket kér
nek ki a könyvtárból (11,5%),* de alig 140 cikkben (2,3%) találnak olyan információkat, 
amelyeket az aktuális kutató-fejlesztő munkánál fel tudnak használni. A feltáró munka 
tehát igen rossz hatásfokú. A feltáró тцпка hatásfokát csak automatikus gépesített 
szöveganalízissel lehetne növelni. Ez az információ és dokumentáció egyik megoldásra 
váró nagy problémája. Világszerte folynak ez irányú kutatások, de. a fogalmazás és 
címadás jelenlegi szabadossága mellett még nem sikerült kielégítő megoldást találni. 
A feltáró munka jelenleg az aranymosáshoz hasonlatos, amely csak ritkán hoz racionális 
eredményeket. Az a cél, hogy előbb hazai (NDK) majd nemzetközi szinten a szerzők ön
maguk tárják fel dolgozatuk tartalmát, kódolják, tárgyszavazzák cikküket, ma még 
elérhetetlennek látszik. Egy felmérés szerint a műszaki tudományos cikkek címeinek alig 
fele, a társadalomtudományi cikkeknek pedig csak néhány százaléka tükrözi a cikk 
tényleges tartalmát. A kódolás, tárgyszavazás alapja csak egy jó szakmai tezaurusz lehet
ne, de ebben sem sikerült még nemzetközileg megállapodni. Nehéz a megállapodás akkor, 
amikor a tudományok soha nem látott evolúcióját, ha nem revólúcióját éljük át, amikor 
is egyes szakmákban átlagosan évi 4% új fogalom születik, a tezauruszoknak évente 4%-kal 
módosulniuk kell.

Külön problémát jelent az a tény, hogy egy-egy fogalom különböző oldalakról 
nézve mást-mást jelent, nem is beszélve a nyelvi eltérésekről. A kutató az informátor
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számára csak körül tudja írni problémáját, de azt információs szempontból szakszerűen 
megjelölni, indexelni, tárgyszavait megadni rendszerint nem tudja. Emiatt az informá
tornak nemcsak a dokumentumokat kell indexelnie, hanem a kérdéseket is, és az indexek 
egybevetése alapján kell a relevanciát vizsgálnia. Ez a kétoldalú munka nagyon nehéz és 
csak esetenként jár teljes sikerrel.

A kutató arra törekszik, hogy szűk spektrumban minél mélyebb információhoz 
jusson és ehhez mély tárgyszó lebontás lenne szükséges a kellő szelektivitás eléréséhez, 
az informátor pedig arra törekszik, hogy viszonylag kis számú tárgyszóval tudjon mindent 
meghatározni, tehát széles spektrumban dolgozik és szelektál. Ennek az ellentmondásnak 
a feloldása a tudományos informatikára vár.

Vitathatatlan, hogy az informatika és a számítástechnika édestestvérek (a német 
szövegben közös ágybérlők), együtt kell hogy fejlődjenek, az egyik fejlődése magával hozza 
a másik fejlődését is. Az információ és környezete határozza meg a jövő társadalmát, a 
posztindusztriális társadalmat, amelyet több döntően nyugati szerző, így például Servant 
Schreiber „Az információ társadalmaként” határoz meg. Az információ — amely egyre 
nagyobb m'értékben köti az egyént a társadalomhoz — az információs eszközök révén 
egyre jobban elszigeteli az egyént a társadalomtól. A képernyős információközlő eszkö
zök, amelyek nagyrészben felszabadítják az embert az írásbeli rutinmunkájától, és maga
sabb rendű szellemi munkára teszik alkalmassá, csak köldökzsinórként kötik össze az 
embert a külvilággal és elidegenítik attól. Az információk társadalma felé vezető úton 
az emberi tényezőket felvető gondolatokat a gépekkel kapcsolatos gondolatok kell, hogy 
kövessék.

A számítógépek

A számítógépek teljesítménye, sebessége, feldolgozó és tároló kapacitása rohamo
san növekszik. Ma már viszonylag kisméretű és olcsó számítógépek is jelentős információs 
feldolgozó- és tárolókapacitással rendelkeznek. A nagy- és kisszámítógépek már alig 
különböznek egymástól másban mint a hozzáférhető memória kapacitásában a nagy 
gépek javára és az egyszerűbb programozhatóságban, kezelhetőségben és olcsóbb árban 
a kis gépek javára. Ma már esetenként vizsgálandó meg, hogy egyes probléma nagy géppel, 
vagy kis géppel oldható meg gazdaságosabban. A helyi igények autonóm kielégítésének 
optimális eszköze általában a kis gép, amely egyben terminálként egy nagy géphez kap
csolva, a helyi adatátalakítás, adatkomprimálás és az adattranszport eszköze is.

Egy integrált nagy rendszeren belül a kis gépek feladata lehet a helyi adatfeldolgo
záson túlmenően

— a betáplált adatok adat és alakhűség szempontjából való rendszeres ellenőrzése;
— az információk tömörítése;
— a kapott információk inverz tárolása és ezzel SDI információszolgáltatásra való 

alkalmassá tétele, stb.
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Egy nagy, országos, esetleg nemzetközi rendszerben meg kell valósítani a kis-és nagy- 
számítógépek együttműködését, az egyedi intelligens gépeket nagy rendszerré kell integ
rálni. A tárolt információknak integrált adathalmazzá kell összeállnia.

Az NDK számos tőkés mágnesszalagos információszolgáltatást fizet elő, így többek 
között az INIS-t, INSPEC-et, MEDLARS-t, Chemical Abstracts-t, kapcsolatban áll 
a IIASA-val, amelyen keresztül on-line kapcsolatban majd valamennyi világszolgáltatás 
elérhető. Emellett az NDK intenzíven együttműködik a Szovjetunióval és a többi szocia
lista országgal a KGST adatbankok kialakításán, de saját nagy információs rendszert is 
fejleszt, amelyben a német nyelvű műszaki irodalom teljességét kívánja feldolgozni. 
Teszi ezt elsősorban azért, mert az előadók véleménye szerint az anyanyelvi rendszer 
jobban lesz kiaknázható és egyes információs szolgáltatások importjánál gazdaságosabb 
lesz csereanyagként saját adatbázist felajánlani, mint csak vásárolni. Az információ áru, 
amelynek értékét információval is ki lehet egyenlíteni.

A 80-as évek információjával foglalkozó szekció ülése valamennyi előadó részvételé
vel tartott kerekasztal beszélgetéssel zárult. Ezen összegezték a 80-as évek feladatait és 
problémáit:

— on-line információszolgáltatás megvalósítása az évtized végéig;
— telekonferencia lehetőség kiépítése már a közeljövőben;
— nagy adatbankok kiépítése, folyamatosan;

(Itt hangzott el az, hogy ismereteik szerint a világon ez idő szerint mintegy 1400 jelentős 
adatbázis létezik. Hogy az NDK ipari pozícióját megtartsa, elengedhetetlen egy saját 
adatbank kiépítése — esetleg nemzetközi kooperációval.)

— az adatanalízis módszerek továbbfejlesztése;
— a szelektív kutatási és fejlesztési információszolgáltatások továbbfejlesztése;
— a számítástechnikai eszközök és módszerek továbbfejlesztése, ezen belül súly

pontot képez az információ sűrűségének gépi úton való növelése és a feltárás 
hatékonyságának gépi eszközökkel való fokozása;

— a kommunikációs eszközök és módszerek tökéletesítése;
— az ember — gép kapcsolat tökéletesítése, ezen belül talán a legnehezebb problé

ma az egységes információs nyelv kialakítása;
(Még az olyan világnyelvnek, mint a német, is jelentősek az információs korlátái. Egyre 
több és egyre fontosabb információk származnak a fejlődő és távol-keleti országokból, 
például Japánból és Kínából. Nem igen látszik más nyelvi kiút, mint az eszperantó, 
amely kiválóan alkalmas gépi információ feldolgozására, de ennek elfogadtatása elég 
hihetetlen akadályokba ütközik.)

— a faktograflkus és grafikus információk analízisének, és feldolgozásának fejlesz
tése;

— az információk tömegének korlátok közé való szorítása, ma az információk 
tömege sokkal nagyobb, mint amelynek feldolgozására valaha is sor kerülhet;

— a visszakereső módszerek tökéletesítése, visszakereső nyelvek, tezauruszok 
tovább fejlesztése ;

— az információáramlás és információcsere meggyorsítása;
(Ma egy szerzőikézirat leadásától az információ terjesztéséig optimálisan még a legfejlet
tebb rendszereknél is 9 —12 hónap telik el — kézirat leadása, folyóirat-szerkesztés,
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nyomdai kivitelezés, terjesztés, információ-szelektálás, feldolgozás, tömörítés, informá
cióterjesztés... — . Ajánlatos lenne egy cikk leadásával egyidejűleg, esetleg a szerző' 
által készített tömörítvénnyel már megkezdeni az információs munkát.)

Az információ és dokumentáció kérdéseivel foglalkozó legközelebbi összejövetelt, 
az INFORMÁCIÓ ’82-t — a KGST országok Tájékoztatástudományi Egyesületeinek 
közös konferenciáját — ez év májusában Karl-Marx-Stadt-ban rendezik, amelyen a felhasz
nálók különböző rétegeinek információellátását és az automatizált információs rendszerek 
és mikrofilmek használatát elsősorban nemzetközi szinten vitatják meg.

гаг

A GÉPI SZÖVEGFELDOLGOZÁS (word processing): az információ eljuttatása az egyik 
vezető szájától a másik vezető papírkosaráig, bármelyik agyának érintése nélkül.

(A Word Processing Newsletterből idézi: 
Information Services and Use. 1981.2.no.)

MUZEÁLIS TÉRKÉPEIRŐL másolatokat ad közre a Kongresszusi Könyvtár. Húsz 
dollárért kapható másolat Prunesnek a Földközi-tengert és Nyugat-Európát ábrázoló 
1559. évi térképéről. Törzsvevőknek már tíz dollárért kapható a Manhattan legrégibb 
térképe 1639-ből.

(LC Information Bulletin. 1981.48.no.)

TARTÓS-E A MIKROFILM? — erre vonatkozó aggályait hozta nyilvánosságra 1981 már
ciusában az USA Országos Levéltárának (National Archives and Records Services, NARS) 
igazgatója, miután egy szúrópróbaszerű vizsgálat károsodást mutatott ki a NARS mikro
film-állományának néhány százalékában. Mikrofilmes körökben nagy felzúdulást keltett 
a hír; kétségbe vonják a vizsgálat szakszerűségét. A részletesebb adatok szerint csaknem 
kizárólag olyan felvételek rongálódtak meg, amelyek más laboratóriumokban, nem 
a NARS szabványos eljárásai szerint készültek. A NARS most megbízást adott egy mikro- 
gráfiai cégnek, dolgozza ki egész mikrofilm-állománya minőségi ellenőrzésének techno
lógiáját.

(Library Journal. 1981. szept. 15.)

Könyvtári Figyelő' 28(1982)2


