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A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS 
IRÁNYÍTÁSÁNAK TÖRVÉNYPROGRAMJA F RAN CI AORSZÂGB AN

GEORGES SAG*

Baloldali kormányunk megalakulása óta erőteljesen szorgalmazza a tudományok, 
valamint a technológia fejlesztésének és alkalmazásának hazai fontosságát. Az ország ve
zetőinek célkitűzését igazolja a Kutatási és Technológiai Minisztérium (KTM) létrehozása 
a kormány öt államminiszterének egyikével az élén.

A KTM egyik első tevékenysége, 1981 őszén széles körű viták rendezése volt, az 
ország 31 közigazgatási egysége tudományos dolgozóinak részvételével. A többnapos 
ülésen nemcsak az állami- és magán kutatóintézmények, egyetemek, főiskolák, kis és nagy 
iparágak, szakszervezetek, tudományos-kulturális egyesületek és az illetékes minisztériu
mok képviselői vettek részt, hanem bárki, aki hozzászólást kért a vitához. Becslések sze
rint — az ülésszakon mintegy 20 000 érdekelt volt jelen (a szervező bizottsághoz pedig 
különféle testületek és magánszemélyek több ezer írásbeli hozzászólást küldtek.) A ta
nácskozás 12 témakörben folyt; az információs szakemberek és a könyvtárosok a „ku
tatás és kommunikáció” témacsoportot találták érdeklődésükhöz legközelebb állónak.

A megbeszélések utolsó állomása a „Nemzeti kollokvium”, amely Párizsban volt 
1982 januárjában, és amelyen részt vett a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az illeté
kes miniszterek is jelen voltak. A négynapos tanácskozás 12 témakörben vitatta meg az 
ország összes tájegységéből érkezett előadók összegezett jelentéseit, majd a 12 kollokviumi 
téma referensei és a szakértő bizottság ezeket végleges jelentéssé fogalmazta . Az ülés
sorozat javaslatai alapján a KTM törvényjavaslatot dolgozott ki, amelyet némi viszon
tagság után, (az ellenzéki többségű szenátus ellenére) 1982. június 28-án a Parlament 
megszavazott.

A törvény alapvető intézkedései a kutatás-fejlesztés erőteljes anyagi preferálására 
vonatkoznak. Az elmúlt néhány évtizedben kormányaink nem biztosították a tudomá
nyos és technikai haladás megfelelő pénzügyi alapját. Az állami költségvetésben e tételek 
a bruttó hazai termék 1,8%-ára csökkentek. Egyidejűleg a kutató és technikus létszám 
is megfogyatkozott, és utánpótlás hiányában elöregedett.

A megszavazott törvény célja, hogy 1985-ig évi 17,8%-kal emelje a nem hadi jellegű 
kutatás előirányzatát, egyidejűleg pedig az állami kutatásban dolgozók létszáma évi 
4,5%-kal emelkedjék.

*A szerző a francia dokumentalisták szövetségének volt alelnöke, az alkalmazott tájékoztatástudomá
nyok doktora.
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Ezek az intézkedések a tudományos kutatást és a műszaki fejlesztést állították 
előtérbe. A törvény az általános, a tudományos és a műszaki információ terén is lényeges 
célokat tűzött ki:

— a tudományos és műszaki ismeretek bővítése f többek között az ismeret- 
terjesztés általánossá válásával;

— a tudományos és műszaki információ eljuttatása mindazokhoz, akik ku
tatói vagy fejlesztési területen dolgoznak;

— a kutatás, a fejlesztés, az újítás elért eredményeinek terjesztése és hasz
nosítása bárhol, ahol ezek a termelés haladásának vagy a társadalom jólété
nek előmozdítását szolgálják;

— a francia nyelv használatának fellendítése a kutatói és a műszaki közössé
gekben.

A törvény előírja a kutatói munka oktatását, valamint a kutatás eredményeinek 
hasznosítását az állami intézményekben és a vállalatoknál. Nagyobb szerepet szánnak a 
különböző szintű oktatásban, a dolgozók továbbképzésében, a tömegkommunikációban 
is a kutatói szellem, az alkotói tevékenység fejlesztésének.

A kutatói munka elsajátításához a tudományos műszaki dolgozókon kívül bárkinek 
joga van. Mindazok előtt, akik az átképzést eredményesen elvégezték, megnyílik a be
illeszkedés lehetősége a kutatói, oktatói, közigazgatási vagy állami, ill. vállalati munka
körökbe. Az átképzésben részt vevők számára a tanulmányok időtartamára az állam vagy 
a kijelölt kutatási szerv tanulmányi segélyt juttat. Az összeg nagysága a továbbképzésben 
részt vevők tudományos felkészültségétől függ.

A nemzeti kutatási tervet, a tervgazdálkodás keretében a KTM a tudományos kö
zösség bevonásával dolgozta ki. A KTM-ben Legfelsőbb Kutatási és Technológiai Tanács 
fog majd működni, melynek elnöke a kutatási-technológiai miniszter lesz. E tanácsnak 
mind a tudomány-politikai tervezésbe, mind a költségvetési előirányzatba beleszólási joga 
lesz.

A folyamatban lévő decentralizáció a tudományos és műszaki irányítást is érinti. 
A tájegységek megválasztandó képviselői határozzák meg területük kutatási és technoló
giai súlypontjait, amelyeket tervekké fejleszthetnek és így beleszólásuk lesz a nemzeti 
tudományos és műszaki irányelvek kidolgozásába. A műszaki újítások ismertetése és be
vezetése a tudományos és műszaki információ, a tudományos képzés a helyi Kutatási és 
Technológiai Fejlesztési Tanácsok hatáskörébe fog tartozni. Ezek a tanácsok véleménye
zik tájegységük tudományos és műszaki kérdéseit is.

A törvény 25 tételét egy függelék egészíti ki (amely még nem a végrehajtási utasí
tás). Részletesen ismerteti a rendelkezések kutatási és fejlesztési terveit, a kutatók kép
zését, legális státuszukat, valamint a nemzetközi tudományos együttműködés módo
zatait.

A tudományos és műszaki információ fejlesztése, amely a haladás nélkülözhetetlen 
eszköze — nincs ugyan a törvényben a tudományos és műszaki ágakkal kapcsolatban meg
nevezve, de a törvény szelleméből ez magától értetődik.

Korunk ipari világvetélkedése megköveteli a termelési eszközök állandó tőke- és 
munkaigényes fejlesztését, ami a nagyvállalatok abszolút egyeduralmához vezethet.
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Franciaország ipari összetételében a kis- és közép vállalatok igen nagy szerepet játszanak. 
Ennek ellenére nagy részük nem jut el a megfelelő szakirodalmi információhoz, és sem ki- 
sérletezésre, sem kutatásra nincs lehetőségük. Versenyképességük fokozása érdekében a 
függelék előíija a műszaki újítások megfelelő terjesztését, és azt, hogy ezeket a vállalato
kat jobban be kell vonni a fejlettebb technológiák kikísérletezésébe.

Az ún. „mozgósító programok” rendkívüli előjogokat biztosítanak néhány ki
emelt fontosságú kutatási és fejlesztési területnek. Ide sorolható a számítástechnika 
— amely talán a legközelebbről érdekli az információs szakembereket — a mikroinforma- 
tika, a bibliográfiai és faktográfiai adattárak fejlesztése, valamint új információs progra
mok kidolgozása. A KTM kiemelten foglalkozik még az e területen szükséges képzés 
kérdésével.

A francia nyelv védelmét a függelék ugyancsak mozgósító programnak tartja, 
hasonlóképpen a tudományos és műszaki ismeretek terjesztéséhez. A nyelvvédelem 
indítéka nem nacionalizmus, vagy nemzeti hiúság, hanem olyan elvi megnyilvánulás, 
amely elismeri a kultúrák és a nyelvek pluralitását. Ezen célkitűzésekben politikai érvek 
is közrejátszanak. Veszélyes lenne, ha az ország tudományos műszaki információja telje
sen idegen forrásoktól függne. A nyelvvédelemnek ki kell terjednie a tudományos kiadói 
tevékenységre, és ennek fellendítésére mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt. 
A fentieken kívül létre kell hozni a külföldi szakirodalom átültetéséhez szükséges ter
minológiai segédeszközöket is.

A tudományos műszaki információ szervezéséről a függelék csak a legfontosabb 
elveket említi. Pl. a primér információt minél szélesebb körben kell hozzáférhetővé tenni 
(dokumentációs központokban, egyetemi- és helyi-valamint közművelődési könyvtárak
ban). E cél elérése érdekében javítani kell ezen intézmények személyzeti létszámát, emelni 
kell a költségvetésüket, és ahol erre mód van, biztosítani kell a számítógépes információs 
szolgáltatást is. A módszertani kérdésekben jártas kutatói gárda létrehozása is nélkülöz
hetetlen.

A szakemberek mindenesetre sokat várnak az új törvény végrehajtási utasításától^. 
A szocializmus és a kutatás című 1981-ben, a szocialista párt gondozásában megjelent 
könyv egyik fejezetére hivatkozva, „. . .a tudományos ismeretek terjesztését új utakra 
kell terelni” . . . többek közt a dokumentalisták szövetségének közreműködésével, hogy 
az információ szakemberei — a tudomány szolgálói -  minél szélesebb körben biztosítsák 
a kutatók teljes tájékoztatását.”

*A szerzőtől származó információink szerint ez a közelmúltban már megjelent. ( -  a szerk.)
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