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KÖNYVTÁRAK ÉS INFORMÁCIÓS INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS

Egy nemzetközi konferencia tanulságai.Bécs, 1983. május 5 —7.

Idestova öt éve működik a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség (FID) keretein 
belül az a bizottság, amelynek fő célkitűzése a társadalomtudományi információ problé
máinak vizsgálata, a nemzetközi együttműködés e téren való elősegítése, valamint a FID 
érdekelt tagjainak informálása. A FID Társadalomtudományi Információs és Dokumen
tációs Bizottsága (FID/SD)* -  ahogy azt eddigi tevékenysége, konferenciái és kiadványai 
is bizonyítják — valóban a terület legfontosabb kérdéseivel foglalkozik. Korábbi találko
zóin a világ számos országából érkezett szakértők olyan témákat vitattak meg, mint a 
társadalomtudományi információ jellemző vonásai, a társadalomtudományi információ a 
döntéshozatal szolgálatában, a társadalomtudományi adatok dokumentációjának szüksé
gessége, stb. A Bizottság gondozásában jónéhány vitaanyag jelent meg, s ugyancsak a 
FID/SD égisze alatt adják ki a FID Társadalomtudományi Információs és Dokumentációs 
Tanulmányok c. sorozatot (FID Studies in Social Science Information and Documen
tation). A Nemzetközi Társadalomtudományi Információs és Dokumentációs Bizottsággal 
(ICSSD) és az IFLA társadalomtudományi szekciójával közösen kiadott bulletinjében adja 
közre a FID/SD az említett szervezetekre vonatkozó időszerű információkat, s itt jelenteti 
meg a Bizottság a társadalomtudományi információ és dokumentáció szakirodaimának 
nemzetközi bibliográfiáját is.

A sorrendben negyedik, Bécsben tartott ülésre 11 országból 27 résztvevő érkezett, 
akik egyebek között az ún. „networking”, vagyis a hálózatok, a hálózatépítés és a hálózat- 
fejlesztés problémáit vitatták meg.

A megvitatott esettanulmányok átfogó képet adtak az NSZK, a skandináv országok, 
Ausztria, Hollandia és Magyarország társadalomtudományi információs és dokumentációs 
hálózatairól. Annak ellenére, hogy a vitaanyagok szerzői eltérően értelmezték a „hálózat” 
fogalmát, ill. az együttműködést (a skála a könyvtárközi együttműködés leglazább formá
itól a kapcsolatok szervezett hierarchikus típusain át a nemzetközi információs hálózatok
ban való részvétel feltételeinek biztosítására szolgáló szervezetekig terjedt), egyöntetű volt 
a vélemény a tanácskozás résztvevői között, hogy a hálózatépítés problémái -  típustól 
nem függetlenül, de a társadalmi-gazdasági különbségek dacára is — meglehetősen hasonló 
képet mutattak az egyes országokban. Ez egyebek közt arra utal, hogy a könyvtári és in
formációs intézmények közötti együttműködést, ill. a hálózatok létrejöttét a keményedő 
gazdasági feltételek csaknem mindenütt jelentkező objektív szükségszerűsége is motiválja.

*A Bizottság 1978-ban Edinburgh-ban alakult meg, magyar vezetéssel.
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Mindez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy az európai országoknak sok esetben azonos 
gondokat kell leküzdeniük az együttműködés feltételeinek kialakítása, a hálózatok létre
hozása, a hálózatok költséghatékony üzemeltetése és fejlesztése során.

A hálózatok megvalósítási feltételeinek, tényezőinek, korlátainak és perspektíváinak 
rendszerszemléletű vizsgálatát M. Herfurth az NSZK példáján végezte el. Megállapításai 
szerint Nyugat-Németországban még mindig nem tapasztalhatóak az átfogó, valóban szer
vezetközi együttműködést megvalósító hálózatok jelei, sőt növekszik az intézményeken 
belüli, illetve közötti különbség az egyes szervezetek intenzívebb „professzionalizálódásá- 
val” és megnövekedett autonómiájával párhuzamosan. Általánosságban elmondható, hogy 
a szabályozással és az integrációval kapcsolatos feladatokkal az érintett szervezetek nem 
önálló kezdeményezés alapján foglalkoznak, ellenben sikeres erőfeszítéseket tesznek saját 
céljaik legitimálására. A megfelelő szakmai megoldások hiánya (pl. a szabványosítás) nö
veli a fokozódó különbségek által okozott problémák súlyosságát, s csak a piac által sza
bályozott vagy speciális érdekcsoportok által irányított „antirendszerek” jönnek létre. 
Mindez az egész információs és dokumentációs terület válságára utal.

Kedvezőbb a kép a skandináv országok tekintetében: a konferencián а К .Roukonen 
által példaként említett vállalatgazdasági és közgazdasági információs együttműködés más 
országok — így Magyarország -  számára is mintául szolgálhat. A hálózatok kiépítésére ké
szült tervek a közös katalógusok létrehozásától az osztályozás összehangolásán át a számí
tógépek közös alkalmazásáig terjednek. Annak dacára, hogy a legkülönbözőbb együttmű
ködési programokban igen sok intézmény vesz részt, a hálózati erőfeszítések szinte „meg
lepő” sikerrel járnak, amit egyebek között a mind szélesebb körben bevont technikai esz
közök gyors fejlődése is elősegített.

H .Jobst vázolta az osztrák helyzetképet, s a kis, ipari országok számára közös
problémákként jelölte meg a számítógépes nemzetközi információs hálózatok esetében a 
regionális aspektusok figyelmen kívül hagyását (az osztrák társadalomtudományi szak- 
irodalomnak csak töredéke kerül be a nagy nemzetközi hálózatokba), a tú lz o tt,informá
ciós kiszolgáltatottság vagy függőség” veszélyét (e vonatkozásban az USA méltán ér
demli ki az ,információs ipar OPEC-e” elnevezést), valamint az információ deformálódá- 
sának gondját a nemzetközi terjesztés során. (Ez utóbbi gond is nyilvánvalóvá válik, ha 
tekintetbe vesszük az angol nyelvű szakirodalom csaknem kizárólagos egyeduralmát e te
rületen.) A feladatok megoldásához fokozni kellene az információs szektor nemzeti vagy 
országos szintű koordinálását, ezt azonban az információs és dokumentációs szolgáltatá
sok viszonylag nagy száma, a minimális technikai feltételek megteremtéséhez szükséges 
anyagi eszközök hiánya és az érintett szervezetek motivációjának alacsony szintje, ill va
lamilyen „anyaszervezettőr való erős függőségük akadályozza. A siker egyik záloga a 
technikai eszközök szélesebb körű bevonásába# Ш. az erre alapozott együttműködés tény
leges megvalósításában rejlik.

Az utóbbinak lehet jó példája a holland CILO-projekt, amelyet A. F .Marks, a hol
land akadémia társadalomtudományi információs és dokumentációs szervezetének 
(SWIDOC) igazgatója ismertetett. A CILO a folyó kutatások nemzeti szintű, teljes mér
tékben számítógépesített, multidiszciplináris, decentralizált és horizontális nyilvántartási 
rendszerének létrehozását tűzi ki célul. A terv végrehajtását azonban jelentős mértékben
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hátráltatja az a körülmény, hogy Hollandiában — sok más országhoz hasonlóan — nincs 
átfogó és konzisztens politika a könyvtárakra, ill a dokumentációs és információs szol
gáltatásokra vonatkozóan.

Bizonyos hátráltató tényezők Magyarországon is éreztetik hatásukat a társadalom- 
tudományi információs és dokumentációs hálózatok tekintetében, ahogy az Rózsa 
György — távollétében felolvasott — előadásából kitűnt. Noha nálunk a 60-as évekre e 
téren kialakultak a centralizáció alapelvén nyugvó koncepciók, számos feltétel — éppen 
az abban az időben megvalósuló gazdasági reformmal összhangban — a koordináció és a 
kooperáció ellen hatott. Az önállóságukat feladni nem szándékozó intézmények csak 
saját érdekeiknek megfelelő mértékben voltak hajlandók részt venni a hálózati törekvések
ben. A társadalomtudományi információs és dokumentációs együttműködés jelenlegi kon
cepciója szerint a koordinációt szakterületenként kell megvalósítani, ún. bázisintézmé
nyek segítségével, méghozzá olyan érdekorientált szervező erő alkalmazásával, amelynek 
egyik alapvető eleme a számítógépes technika felhasználásának központi támogatással tör
ténő elősegítése.

A Bizottság elnöke,Földi Tamás összefoglalójában megállapította, hogy a hálózatok 
kiépítésének vagy az együttműködés bármely formájának alkalmazásában a kulturális hát
tér az egyik legfontosabb tényező. Hasonló jelentőségű lehet az adott ország nagysága (ál
talában a kisebb országok hajlamosabbak az együttműködésre) csakúgy, mint a meghatá
rozott gazdasági,ill. technikai szint megléte. Ezek azonban csak a szükséges, de nem az 
elégséges feltételt jelentik. Döntő az állam információs és dokumentációs területre vonat
kozó politikája, amely lehet autark vagy kooperációra-orientált, centralizációra vagy de
centralizációra törekvő, dirigista vagy liberális, ill. képviselhet a különböző szempontok 
szerint valamiféle átmeneti változatot is. A legtöbb országban az említett alternatívák nem 
érvényesülnek „tiszta” formában, s mind az állami politika, mind pedig a gyakorlat szint
jén vitatott vagy lezáratlan kérdéseknek minősülnek. Nemzetközi méretekben olyan to
vábbi gondok is éreztetik hatásukat, mint a nyelvi különbségek, a társadalmi és politikai 
rendszer eltérései stb.

Érdemes szót ejteni a konferencia másik témájáról, vagyis a társadalomtudományi 
szűk publicitású irodalomról is, s nem csupán a beszámoló teljessége kedvéért. A „grey 
literature”, (szűk publicitású irodalom) fogalma alatt a kis példányszámú vagy publikálat
lan, hagyományos kereskedelmi csatornákon nem,vagy csak nehezen beszerezhető doku
mentumokat értik. E dokumentumok feltárására, bibliográfiai ellenőrzésére, illetve 
hozzáférhetővé tételére irányuló erőfeszítések nem ritkán az éppen erre a célra tervezett 
vagy megvalósított speciális együttműködési programok keretében lehetnek a legsikere
sebbek.

A szűk publicitású irodalom iránti érdeklődés — amint arra a témával foglalkozó 
előadás szerzője H. ?.Hogeweg-de Haart rámutatott -  viszonylag újabb keletű, s talán 
ezzel is magyarázható, hogy jelentősek az eltérések a fogalom definícióit illetően. Ugyan
csak eltérőek a becslések a szűk publicitású irodalom mennyiségére vonatkozóan, habár 
egyetértés tapasztalható abban, hogy a szűk publicitású irodalom kiadása jóval nagyobb 
arányú, mint az ún. „fehér irodalomé” (hagyományos kereskedelmi csatornákon besze
rezhető dokumentumok). Ez nem is meglepő, ha a kategóriához tartozó kutatási jelenté
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sek, fordítások, tudományos fokozatok elnyeréséért írott dolgozatok, konferencia-anya
gok, hivatalos dokumentumok stb. fajtáit tekintjük. Ugyanakkor ezen kiadványok jelen
tős hányada kutatási szempontból igen fontos lehet, különösen a társadalomtudományi 
vizsgálódások területén. Mivel a szűk publicitású irodalom azonosítását, hozzáférhetősé
gét és visszakereshetőségét legfőképpen a megfelelő bibliográfiai ellenőrzés hiánya akadá
lyozza, a szakirodalom ezen igen jelentős részének dokumentációs és információs prob
lémái -  túlmenően a tudományos kutatók közötti információcsere vizsgálatán -  alapos 
elemzést igényelnek. Külön figyelmet kell szentelni e dokumentumok közreadására, a 
szolgáltatásokra, mivel a hozzáférés mértéke, ül. a hozzáférhetőség biztosítását célzó ter
vezetek és tevékenységek jellege az egyes országokban meglehetősen eltérőek.

Mindenképpen központi probléma a szűk publicitású irodalom általánosan elfogad
ható tipológiájának megadása és a bibliográfiai ellenőrzés feladatának kielégítő megoldása. 
(Ez utóbbival kapcsolatban egyébként a Bizottság állásfoglalásának megfelelően először 
nemzeti vagy országos szinten kell eredményeket elérni.) Nem elhanyagolható szempont 
a feltárással kapcsolatos költségek elemzése sem tekintve, hogy célszerű volna megtalálni
— legalábbis elméleti síkon — azt az optimális pontot, ameddig a szűk publicitású iroda
lom feltárásában érdemes elmenni. Általános egyetértés mutatkozott a résztvevők között 
abban, hogy szerzői jogok szempontjából a szűk publicitású irodalmat ugyanúgy kell ke
zelni, mint a szakirodalom bármely más válfaját. Nem szabad azonban arról sem megfe
ledkezni, hogy a szűk publicitású irodalom számos esetben é hozzáférhetőség kor
látozásának biztosítására jelenik meg ebben a formában.

ígéretesnek látszik a nyugat-európai országok által létrehozott SIGLE (System for 
Information on Grey Literature in Europe — a szűk publicitású irodalom európai informá
ciós rendszere) a nemzetközi hozzáférhetőség megvalósítása érdekében, azonban e regio
nális együttműködési tervezeten kívül további programok elfogadására és megvalósítására 
is szükség van. Ezek kialakításában a FID/SD fontos szerepet játszhat, mivel vállalta, hogy
-  más szervezetek közreműködésével — a területre vonatkozóan javaslatot tesz az Unesco- 
nak.

HEGEDŰS PÉTER
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