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A TÁJÉKOZTATÁSTUDOMÁNY HELYZETE 
SPANYOLORSZÁGBAN

CURRAS, E.: The state information science in Spain c. írása alapján 
(Journal of Information Science. 1980. 2.no. 315 —317.p.) ZOLTÁN IMRE 
tömörít vénye.

Mindenekelőtt a címben szereplő „tájékoztatástudomány” (informatika) kifejezés
ről kell megjegyeznem — írja a szerző —, hogy annak értelmezése körül nemcsak a szocia
lista és a tőkés országok között mutatkozik eltérés, de e tudományágat magában 
Spanyolországban is sűrűn nevezik még „dokumentációnak” , „dokumentáció és informá
ciónak” , illetve „dokumentációtudománynak” ; jelen írásomban — egyetértésben több 
szerzővel — gyűjtőfogalomként a „dokumentációt” alkalmazom.

Spanyolországi változások kora

Az ország dokumentációs helyzetének megvilágításához az utóbbi néhány év esemé
nyeit kell szemügyre vennünk. A megelőző évtizedben ugyanis az ország nagyvárosaiban, 
egyetemein, egyes iparágaiban a hagyományos szolgáltatásokra, intézményekre zömmel az 
egymástól elszigeteltség volt a jellemző.

A mai Spanyolország a szüntelen átalakulás korát éli, s e változások elérték a doku
mentáció tudományágát is. A kormányzat néhány éve ismerte fel e terület fontosságát. 
Az azóta zajló folyamat főbb állomásait és eredményeit

a Nemzeti Dokumentációs Központ alapítása (CENIDOC); 
a dokumentáció térhódítása az egyetemeken, az iparágakban; 
a Nemzeti Tájékoztatási Hálózat kifejlesztése (RED INCA); 
a Dokumentációs Egyesület életre hívása (SEDIC) 

jelzik, s ezért mi is e fejezetek köré csoportosítva fogjuk a dokumentáció jelenlegi 
spanyolországi helyzetét megvilágítani.

CENIDOC

Az 1975-ben alakult nemzeti dokumentációs központ, ismertebb nevén CENIDOC 
(Centro Nációnál de Documentación) azt a feladatot tűzte maga elé, hogy az alábbi 
három, egymástól független állami intézmény tevékenységét koordinálja. Ezek:
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a Tudomány és Technológia Dokumentációs és Információs Intézete (Instituto de 
Documentación e Információn en Ciencias y Technológia = ICIT); 
a Humán és Társadalomtudományok Dokumentációs és Információs Intézete 
(Instituto de Documentación e Információn en Sciencias Sociales y Humanidades 
= ISOC);
a Gyógyszerészet Dokumentációs és Információs Intézete (Instituto de Docu
mentación e Információn en Biomedicina).

A dokumentáció térhódítása az egyetemeken, az iparágakban

A Madridi Autonóm Egyetemen 1974-ben szervezték meg a Statisztikai Dokumentá
ciós Központot a Közgazdasági és Vállalatirányítási Tudományos Fakultás keretében. 
(Centro de Documentación Estadistica of the Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales of the Universidad Autónoma de Madrid). Ezt követően 1979-ben és 
1980-ban több egyetemen vezettek be információs szolgálatásokat, így pl. Lagúnában, 
Óviedóban, Extremadurában és Murciában.

Az utóbbi években megszaporodtak az ipart szolgáló dokumentációs és információs 
központok. Elsőként említjük a vegyipar területéről a barcelonai vegyipari intézetet 
(Instituto Quimico de Sarriá in Barcelona), amely főleg a katalóniai térség számára nyújt 
dokumentációs szolgáltatásokat a források eredetiben vagy másolatban való rendelkezésre 
bocsátása útján. A Centro de Információn de Medicamentos lett a gyógyszeripar informá
ciós forrása, amely képes megválaszolni az egyes gyógyszerek elnevezésére, gyártójára, 
összetételére stb. vonatkozó kérdéseket. A mezőgazdaság területét a Földművelési Minisz
tériumhoz tartozó két dokumentációs központ fedi le. Az egyik — az AGRIS-szal össze
kapcsolt Centro de Információn Agricola — az egész szakterületnek, a másik — a Servicio 
de Extension Agraria — elsősorban a közép- és kis farmerek információigényeinek kielé
gítésére készült fel.

RED INCA

Néhány évvel ezelőtt a Gondolatközlés Társadalmi Fejlesztési Alapítványa 
(Fundación para el Desarrollo Social de las Communicaciónes = FUNDESCO) kezdemé
nyezésére került sor a nemzeti tájékoztatási hálózat alapítására RED INCA (Inka Hálózat) 
néven. A RED INCA on-line összeköttetéssel rendelkezik egyéb nemzeti és nemzetközi 
adatbázisokkal és adatbankokkal, s egyszersmind fókusza egy központi számítógépes 
nemzetközi hálózatnak és különféle intézményeknél telepített termináloknak (mint pl.: 
ICYT, ISOC, Quimico de Sarriá in Barcelona, Centro de Információn de Medicamentos) 
is. Mindezek az intézmények beküldik bibliográfiai adataikat a RED INCA részére, ahol 
ezek hozzáférhetők. A RED INCA az ún. „Socrates” terminál rendszert valósította meg. 
E rendszer termináljai a RED INCA központjához kapcsolódó telefonvonalból és televí
ziós képernyőből állnak. Mód van tehát telefonon igényelni az információt és választ
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kapni a televíziós képernyőn. A Socrates terminálok komoly segítséget jelentenek azok
nak a nagy ipari és akadémiai intézményeknek, amelyek elsősorban a nagy adatbankok
hoz való gyors hozzáférést igénylik. A rendszer további előnye még viszonylagos olcsósá
ga. A RED INCA kiépítette már kapcsolatait az eddigiekben felsorolt valamennyi ipari, 
egyetemi és egyéb intézménnyel, de célul tűzte ki kapcsolat létesítését további spanyol- 
országi adatbázisokkal és adatbankokkal is. A legutóbbi ez irányú felmérés szerint jelenleg 
mintegy 22 adatbázis található az ország különböző területein, igen fontos tehát ezek 
koordinálása a hatékony információátvitel érdekében.

SED1C -  ANABAD

Spanyolországban — hasonlóan más európai országokhoz — a dokumentáció-, 
a könyvtár- és a levéltártudomány hosszú idő óta jól megkülönböztetett szakterületek 
voltak. Újabban azonban a gépesítési, reprográfiai és automatizált technika betörésével 
a válaszfalak már mind kevésbé felismerhetők.

Az egységesedés irányzata tényekben is nyomon követhető. A dokumentáció terü
letén tevékenykedő hivatásos szakemberek 1976-ban még létrehozták a Tudományos 
Dokumentáció és Információ Spanyol Egyesületét (Sociedad Espanola de Documen- 
tación e Információn Cientifica = SEDIC), 1980-ban viszont a korábbi Könyvtárosok és 
Levéltárosok Nemzeti Egyesülete ^(Asociación Nációnál de Bibliotecarios y Archiveros = 
ANABA. megnyitotta a kapuit a dokumentalisták előtt, s ily módon az ANABA neve is 
kibővült ANABAD-dá.

A Művelődésügyi Minisztérium Könyvtári Osztálya újabban kapcsolatot létesített 
a pittsbourgi egyetemmel a könyvtárosok és dokumentalisták továbbképzésére, s kidol
gozta a „könyvtári törvényt” , amely már egységesen vonatkozik mind a szakkönyvtárak
ra, mind a dokumentációs szolgálatokra és központokra; a Prognosztikai Nemzeti Intézet 
(Instituto Nációnál de Prospectiva), továbbá a SEDIC, valamint a Könyvbarátok Spanyol 
Szövetsége (Asociación Espanola de Amigos de las Bibliothekas = ASEABI) és más inté
zetek a szakma valamennyi hivatásos szakemberének szerveznek szemináriumokat és 
tanfolyamokat.

A mai Spanyolországban a dokumentáció szakterülete minden ágára kiterjedő élénk 
mozgás tapasztalható. Erre a mozgásra, fejlődésre az országnak, mivel nem élhet elszige
teltségben korunk kommunikációs világában, sürgető szüksége van, s ezért biztató jelenség 
a dokumentalisták, könyvtárosok és levéltárosok mind szorosabbá váló együttműködése.

A Bogens Verden illusztrációiból.
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