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KITEKINTÉS

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ NEMZETKÖZI BIBLIOLÓGIA FELÉ

ROBERT ESTI VALS *

A szerző a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának meghívására 1984- 
ben Magyarországra látogatott, s tárgyalásokat folytatott egy magyar-francia 
bibliológiai kollokvium előkészítéséről. Ezt a cikket a Könyvtári Figyelő szer
kesztőségének kérésére a hazai szakmai közvélemény tájékoztatására irta. 
(A szerk.)

A kommunikáció fejlődése több szakaszból áll. Már az első szakaszban az uralkodó 
orális közlésmód mellett fejlődésnek indulnak a néhány rögzített jelből álló, általában 
ideografikus szintetikus és mágikus kommunikációs rendszerek. A második szakasz, a 
kézírás korszaka a különböző társadalmakban mintegy az i.e. 4000. év után eltérő idő
pontokban kezdődött, s a nyomtatás megszületéséig tartott. Keleten kb. a VIII—IX. szá
zadig, míg Európában a XV. századig. A harmadik nagy korszak, amelyben ma is élünk, 
a nyomtatás korszaka. A második világháborút követő időszakban, de különösen a hatva
nas, hetvenes években indult fejlődésnek az informatika, amely csatlakozva az audiovizu
ális technikához átalakítja az írásbeli közlést. A kommunikáció gyorsaságát tovább növeli 
a telematika, amely a távközlési eszközök és a számítógépek kombinációjára alapul. 
Azonban nincs technikai akadálya annak, hogy az új eljárásokat összekapcsolják az előző 
korszak nyomtatási technológiájával. Ezek a radikális átalakulások folyamatosan módo
sítják munkaszokásainkat, a kiadók és teijesztők munkáját, a szerkesztési eljárásokat, de 
gondolkodásmódunkat és magát az olvasást is. Hatással vannak az emberek mindennapi 
életére éppúgy, mint az írás technikáira és a velük kapcsoltos szakmákra. Az írókat, ki
adókat, könyvterjesztőket és könyvtárosokat az új technológiával kapcsolatosan az érdek
li, hogyan teremtsék meg és hogyan elégítsék ki a piacot, hogyan szolgálják az olvasás 
szükségleteit. A kutatók azt vizsgálják, valójában mi is ment végbe, megpróbálnak a miért 
kérdésére válaszolni és előrejelzéseket készíteni. Az oktatók szerepe abban áll, hogy az új 
generációt felkészítsék a kialakulófélben levő változásokra. A bibliológia, mint az írás
beli közlés tudománya átfogja mindezeket a tevékenységi területeket. Időszerűnek látszik, 
hogy röviden áttekintsük a bibliológia történetét és várható fejleményeit.

Az írás vizsgálatának három korszaka

Ha az írásbeli közléshez való emberi viszonyt vizsgáljuk, három korszakot különböz
tethetünk meg.

♦ Robert ESTIVALS egyetemi tanár, Université de Bordeaux 111.
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Az első korszakban egyedül a szöveg írásbeli előállítása volt a figyelem középpont
jában, e folyamatban gyakorlatilag csak az írással hivatásszerűen foglalkozók működtek 
közre. Ez a korszak a nagy ókori, preklasszikus és klasszikus birodalmakig terjed. Már 
Mezopotámiában, Egyiptomban és Kínában is, de különösen a görög-római antikvitásban 
megfogalmazódik az a kérdés, miként kell rendszerezni a könyveket annak érdekében, 
hogy az olvasók igényeit optimális módon tudják kielégíteni.

A második korszakot a bibliográfia korszakának nevezhetjük. Ebben az időszakban 
az írástudók, a könyvkereskedők és a könyvtárosok kezdeményezik az írásról és hordozói
ról szóló elméleti reflexiókat. A bibliográfia, amely az ókorban született meg, Európában 
a XVI-XVII. századtól kezdődően fejlődik tovább. A bibliográfia sorsa valójában az írott 
dokumentumok előállításának volumenétől függ. A volumen növekedésével arányosan az 
információkereslet nyomása is megnövekszik, ezért számba kell venni, rendszerezni kell 
a dokumentumtömeget, hogy az olvasók könnyebben hozzáférhessenek. A bibliográfiák 
szakrendje a tudományokat osztályozó rendszerekre, emezek pedig valamely korszak, 
illetve társadalom ismeretelméletére épülnek. A bibliográfiai-osztályozási rendszerek tehát 
mindig az adott korszak uralkodó ideológiáját tükrözik.

A nyomtatványok exponenciális növekedésével együtt a XIX. és a XX. században, 
megnő az erősen differenciált tematikájú bibliográfiák iránti kereslet. A XVIII. század 
egyetemes bibliográfiája átadja a helyét a nemzeti bibliográfiának, majd a szakterületi és 
más szelekciós szempontokat alkalmazó bibliográfiának.

A bibliográfiák számának növekedése a XIX. század vége felé fölveti nemzetközi 
összehasonlító vizsgálatuk szükségességét. 1888-tól kezdődően elsőként a belga Paul Ötlet 
foglalkozik ezzel a feladattal. Tőle származik a világ valamennyi kiadványát feldolgozni 
hivatott Egyetemes Repertórium gondolata. Ugyancsak ő alapította meg a Nemzetközi 
Bibliográfiai Intézetet, a FID elődjét.

A fenti vázlat szerint tehát a bibliográfia fejlődésének három fő szakasza van: a 
létrejőve tel és korlátozott fejlődés, majd a gyors növekedés és a vállalkozások megsokszo
rozódása, végül az általánosítás és a nemzetközi szintézis szakasza.

Mindazonáltal a bibliográfiát lényegében technikai eljárásnak kell tekintenünk. 
A harmadik korszak, a bibliológia korszaka első elemeinek jelentkezésével a XV1I1. 
század vége felé találkozunk. A felvilágosodással, az enciklopédisták működésével, 
a nagy magánkönyvtárakat államosító Nagy Francia Forradalommal új szükséglet jelenik 
meg: megérteni, megmagyarázni a könyv és az írásbeliség születését és fejlődését. Gábriel 
Peignot először 1822-ben alkalmazta a bibliológia kifejezést, s ez alatt a könyv szisztema
tikus, leíró és történeti vizsgálatát értette. A XIX. század második felében a nemzeti füg
getlenségükért küzdő közép-európai és balkáni népek ősi nemzeti létük bizonyítékait 
keresik. Felkutatják a régi, fennmaradt szövegeket, gyűjtik a könyveket, tanulmányozzák 
a nemzeti írásbeliség szerzőit és szövegeit. Ekkor indult fejlődésnek ezekben az országok
ban a történeti és politikai bibliológia.

Megállapítható, tehát, hogy a bibliográfia fejlődésével analóg módon a bibliológia 
is még az előző, a bibliográfiai korszak XIX. századi szakaszában korlátozott és részleges 
fejlődésen megy keresztül.
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Az első nemzetközi bibliológiai iskola

1888-tól a két világháború közötti időkig terjedő szakaszban jelentkezik egy olyan 
valódi bibliológiai iskola, amely számos irányzattal rendelkezik és különböző munkálato
kat indít. Ennek az iskolának a tagjai szinte kivétel nélkül személyesen ismerik egymást. 
A jelenségek leírása mellett elsősorban megmagyarázásukat tartják szükségesnek. Paul 
Ötlet, a könyv apostola, akinek műveit ma már -  sajnálatos módon — oly kevéssé ismerik, 
hozza létre a tudományos bibliológiát. Kutatási eredményeit röviddel a második világ
háború előtt megjelenő ’’Értekezés a dokumentációról, könyv a könyvről’ című munká
jában összegzi.* Ugyancsak az 1880-as években követel magának helyet -  egyelőre szű- 
kebb területen indított kutatásokkal, de végérvényesen a bibliometria, amit a szellemi 
termékekre alkalmazott statisztikának tekintünk. 1888-tól vállalkozik a svájci Röthlsber- 
ger arra, hogy a Szerzői Jog című folyóirat hasábjain minden évben számbaveszi a nyom
tatott művek nemzetközi termését. Magyarázatot próbál találni azokra a ritmikus ingado
zásokra, amelyek az egyes országok és szakterületek könyvkiadásában jelentkeznek. Ezt 
az évenként elvégzett vizsgálatot a két világháború között az IICI (Institut International 
de Coopération Intellectuelle de la Société des Nations, a Népszövetség Nemzetközi 
Szellemi Együttműködési Intézete) folytatja. A harmincas évek felé a francia Lucien 
March kísérel meg létrehozni egy nemzetközi komparatív bibliotmetriai sémát. Muszkows- 
ki és Rulikowski, mindketten lengyelek, a második világháborút közvetlenül megelőző 
időszakban folytatják a francia kutató munkásságát. A második világháború után az 
Unesco veszi újra kezébe az ügyet. A nyomtatott művek nemzetközi statisztikáját jelenleg 
az Unesco készíti el és publikálja statisztikai évkönyvében (Annuaire statistique).

A XX. század első éveitől kezdve foglalkoznak a bibliometriának egy másik ágával, 
az elméleti és retrospektív egyetemes bibliográfiai statisztikával. Peignot említést tesz 
ugyan egy névtelen szerzőről, aki ezen a területen már a XIX. század elején végzett kuta
tásokat, de valójában Paul Ötlet és lengyel származású tanítványa, Iwinski azok, akik ki
dolgozták a nyomtatott műveknek a XV. századtól kezdődő éves statisztikai számbavéte
lének módszerét.

Az 1910-es évek elején Eugene Morel a francia kötelespéldányrendszer és a francia 
nemzeti bibliográfia (Bibliographie de la France) alapján vizsgálja a Franciaországban 
nyomtatott művek statisztikai feldolgozásának módszereit. 1911-ben Delalain megjelen
teti a Bibliographie de la France-Ъш Franciaország első retrospektív bibliográfiai sta
tisztikáját.

A nemzetközi bibliológiai iskola egyéb területeken is folytatott kutatásokat.
А XIX. század végétől a két világháború közötti időszakig működött az orosz Ruba- 

kin, a bibliológiai pszichológia megalapítója. Igyekezett feltárni azokat a törvényszerűsé
geket, amelyek a szerző és az olvasó közötti pszichológiai kapcsolatot jellemzik. Az olva
sásra vonatkozó pszichológiai vizsgálatokból kiindulva olvasási szinteket és olvasói kategó
riákat állapított meg, s új szempontokat alkalmazott a nyomtatott művek közvetítése 
során. A Lenin Könyvtár olvasótermeinek kialakítása (korszakok, témák, szintek szerint) 
sok vonatkozásban Rubakin hagyományaira épül. Rubakin az irodalmi alkotás vizsgálatá
ból is sok következtetést vont le a bibliológja számára. Az esztétikai megközelítések

•ÖTLET, P.: Traité de Documentation. Le livre sur le livre. Théorie et Pratique. Bruxelles, 1934.431 p.
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helyett a hasznosság és a célszerűség kategóriái szerint új szövegszerkesztési szabályokat 
határozott meg, amelyeket azóta különböző országok és társadalmi rendszerek is átvettek, 
illetve alkalmaznak, mind a propaganda, mind pedig a reklám területén.

Ugyanebben az időszakban a kommunikáció pszichológiáján belül vizsgálni kezdték 
az olvasás jelenségét is. A XX. század első éveiben a francia Javai rakta le az olvasás 
pszicho-filozófiájának alapjait az olvasási tevékenység befogadási folyamatainak tanulmá
nyozásával. Binet az olvasáspszichológiával, vagyis az olvasás során végbemenő mentális 
folyamatokkal foglalkozott. Daniel Momet 1911 táján a kvantitatív olvasástörténetet 
teremtette meg a XVIII. századi francia előkelőség könyvtári katalógusainak statisztikai 
elemzésével kimutatva, miképpen változtak meg 1750 táján a regényolvasási szokások.

Többé-kevésbé ugyanebben az időszakban a vizsgálódások fokozatosan kiterjedtek 
a könyv materiális mivoltára is, mint a szöveg hordozójára. A filozófiából, a biográfiából, 
az irodalomtörténetből -  a komparatív módszerek bevezetésével -  kialakult az irodalom
szociológia; ebben Taine pozitivista, Plehanov pedig marxista álláspontot alakított ki. 
Az angol klasszikusok, nevezetesen Shakespeare műveinek a kritikai kiadása arra ösztö
nözte az angol kutatókat (s különösen Bowerst), hogy a szakbibliográfia segítségével újít
sák meg az irodalmi szövegkritikát. Paul Mellotée lerakta a gazdasági, majd pedig a társa
dalmi könyvtörténet alapjait, s ezáltal szélesebb perspektívákat nyitott az írásbeliség 
történetének kutatása előtt.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a második világháború előestéjén létrejött az 
első nemzetközi bibliológiai iskola, amelynek kutatási területe immár nem az irodalom, 
hanem maga a könyv volt. A könyvre vonatkozó kutatások sajátos megközelítésben 
magukba foglalták az irodalom vizsgálatát is, s tárgyukat -  az írásbeliséggel és az írás- 
hordozókkal egyetemben — a termelési, a kommunikációs és a fogyasztói struktúra szer
ves részeként vizsgálták.

A francia bibliológiai iskola 1950 és 1972 között

A második világháború nemcsak a bibliológiának, de valamennyi konstruktív emberi 
tevékenységnek felbecsülhetetlen károkat okozott. Különben a bibliológia iránti érdeklő
dés hanyatlása már az 1930-as évek derekán érzékelhető, a kutatások többé-kevésbé az 
ötvenes évekig szünetelnek. Ekkor lép a színre a bibliológusok új generációja, amely ele
inte azzal van elfoglalva, hogy — történeti megközelítés híján — újra felfedezze a korábbi 
kutatók szinte minden addigi eredményét.

Még további történeti felosztásokat is eszközölhetünk. Az 19 5 0 -1 9 6 8 -1972-es 
periódust inkább a különböző szakterületeken végzett, egymástól elszigetelt kutatások 
jellemzik; 1979-től napjainkig a szintézis igénye lép előtérbe: a bibliológia kifejezés, ame
lyet 1950-1972 között elfelejtettek, újra megjelenik.

A második világháborút közvetlenül követő időszakban a bibliográfiai statisztikával 
már számosán foglalkoznak. Először is az Unesco létrehozza a kiadványok nemzetközi 
kurrens statisztikáját, amely az IICI ilyen irányú tevékenységének szerves folytatása. 
Ezt követően Victor Zlotowski elvégzi a XIX. századi francia nyomtatványok retrospektív
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és tematikus statisztikai elemzését, s igyekszik megállapítani a könyvtermelést meghatá
rozó nagy intellektuális ciklusokat. Megszaporodnak az ilyen célzatú munkák. (FI. Estivals 
elkészítette a XVIII. századi francia retrospektív bibliográfiai statisztikát, ugyanezt végez
te el Henri-Jean Martin a XVI-XVII. századra nézve, F. Furet és kutatócsoportja a XVIII. 
századot tanulmányozta; a bibliometria módszertanának elmélete volt Estivals doktori 
disszertációjának témája; a bibliometriai módszerek alkalmazása a vizuális dokumentu
mokra és az időszaki kiadványokra stb.)

A marxista irodalomszociológia terén látványos új eredményeket ért el Lucien 
Goldman és Lefebre. Különösen jelentősnek bizonyult az, hogy a Peignot és Ötlet feledés
be merült felosztását és megközelítési módját Róbert Escarpit felújította, s munkásságá
nak eredményeképpen a könyvet (a dokumentumot) és az írásbeliséget (a közlést) ismét a 
termelés és a kommunikáció láncolatának részeként vizsgálták.

A szövegek a könyv materiális valóságával összefüggésben váltak a kutatás tárgyá
vá. Már az első eredmények szükségessé tették a szakosodást. A szakbibliográfia megújult 
és R. Läufer munkássága következtében 1971-ben textológiává alakult át. A grafikus 
szemiológja Berlin idevágó kutatásai nyomán a grafikus nyelv természetét és olvashatósá
gát a kreatív eljárásokkal összefüggésben tanulmányozta. Újabban de Vox, de Thibeau- 
deau, les Gens de Lure és különösen Blanchard a tipográfiai szemiotikával foglalkozik. 
J.C. Gaudy és Estivals a nyomtatott kép elemzése révén a mozdulatlan kép grafikus ciklu
sait igyekezett megállapítani.

A művek mégsem tekinthetők pusztán szövegeknek, sem pedig egy anyagi hordozón 
megjelenő írásképnek, ugyanakkor technikai struktúrák keretében hozzák őket létre. 
Az 1950-es évek második felétől és az 1960-as évek elejétől kezdve Jean Hassenforder és 
Joffre Dumazedier a könyvek előállításával és teijesztésével kapcsolatos problémákat és 
folyamatokat tanulmányozzák. Az 1980-as évek felé J.M. Bouvist megalapította a gazda
sági bibliológiát, -  bár kutatásait nem hajlandó ezzel a kifejezéssel jelölni

A pszichológia és a kommunikációelmélet vonatkozásában is új lendületet vett a 
bibliológia. Francois Richaudeau folytatva Javai régebbi kutatásait a gyorsolvasással és 
egyéb idevágó témákkal kezdett el foglalkozni. R. Escarpit, Nicole Robine, Jean Hassen
forder az olvasáskutatás társadalomlélektani hagyományait folytatva a művelt és az ala
csony műveltségi szintű rétegek körében folyó könyvteijesztést elemezték, ezen az úton 
eljutottak a gazdasági bibliológiához. Róbert Escarpit a későbbiekben arra is törekedett, 
hogy az írásbeli kommunikáció pályáit beillessze a kommunkáció általános modelljébe.

A bibliológia történeti metszetével elsősorban Henri-Jean Martin foglalkozott; 
egyes részletkérdéseket dolgozott fel V. Zoltowski, Estivals és F. Furet.

Egy második nemzetközi bibliológiai iskoláért

Az 1968-1982-es évek a bibliológia szempontjából fordulópontot jelentettek. 
Ha az avantgarde művészettörténetben gyakran felbukkanó fél-generációs elméletet 
alkalmazzuk a bibliológia fejlődésére, azt mondhatjuk, hogy az első fél-generáció 19SS és 
1968 között azoknak a részterületi kutatásoknak a szisztematikus megújulását láthatta,
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amelynek alapjait a XX. század első harmadában működő kutatók fektették le. A máso
dik fél-generáció 1979-től kezdve szükségszerűen arra kényszerült, hogy — Ötlet 1930— 
1936 közötti működéséhez hasonlóan — közös nevezőre hozza az addig kialakult irány
zatokat, anélkül, hogy felszámolná őket. Ezek az irányzatok egyébként különben folyta
tódtak is, sőt tovább gazdagodtak. Jacques Leenhardt az olvasás társadalompszichológiá
jával kezdett foglalkozni; J. Barbier-Bouvet az olvasáskutatástól továbblépett a különféle 
eszközökre (médiára) alapozott kommunikáció vizsgálatáig; Bourdieau és Passeron a 
művelődésszociológia fogalmait alkalmazta a bibliológiai kutatásokban.

De az új szakasz legfőbb kérdése mégis egy közös alapvetés kidolgozása volt. 
A munka megkezdődött és még ma is folyik. Ahhoz, hogy a különféle területeken, irá
nyokban folyó kutatások eredményeit össze lehessen vetni, mindenekelőtt különböző
ségeiket feltárva kellett megvizsgálni a bibliológia egészének tartalmát. így 1970-ben alkal
maztuk először az Ötlet által már régebben használt, de azóta feledésbe merült biblioló- 
gia kifejezést. Meg kellett vizsgálni a bibliológiának más, rokon tudományszakokhoz való 
viszonyát is. Az erre irányuló munkálatok 1978 körül indultak meg Jean Meyriat Pierre 
Albert, Jacques Breton stb. részvételével, meghatározva a bibliológiának a dokumentoló- 
gjához, majd pedig a kommunikológjához (az informatikával és a dokumentációval foglal
kozó tudományok) való viszonyát. Ezeknek a munkálatoknak komoly érdeme az is, hogy 
sikerült új definíciót adniuk a bibliológia fogalmának egy olyan korszakban, amikor az 
írásbeliséget már nem lehetett többé kizárólag a könyvvel azonosítani. De a bibliológia és 
a rokon tudományok viszonyának meghatározása még nem old meg minden problémát.

Szükség volt arra is, hogy miután számbavették a bibliológia részterületeit, meg
határozzák e részterületek egymáshoz való viszonyát. Ehhez pedig meg kellett alkotni a 
bibliológia rendszertanát. A rendszer maga nem tekinthető új valaminek, ugyanis tulaj
donképpen már régóta alapját képezi a bibliográfiai osztályozásoknak. Ezen kívül a neve
zett rendszer számos bibliológiai vállalkozás (Röthlsbergertől az Unescóig) módszertani 
bázisaként is szolgált és lehetővé tette a kurrens összehasonlító, nemzetközi bibliográfiai 
statisztika rendszerének kidolgozását. Az írásbeliséggel foglalkozó diszciplínák, kutatások 
és egyéb munkák csak egy kielégítő felosztás segítségével helyezhetők el megfelelő 
módon a tudományok egészében. A rendszer kiindulópontját többféle elmélet képezheti 
és még sokféle javaslat gazdagíthatja.

A bibliológia tudományának meghatározásaira az irányzatok tartalmi és módszer
tani megítélésére feltétlenül szükség van az általánosítás, az általánosított fogalmak ki
dolgozása során. Meg kellett vizsgálni az írásbeliség helyét a világban, hogy általános szin
tézist kaphassunk és ellenőrizhessük a bibliológia elméleti rendszereinek és modelljeinek 
helytálló voltát. Például a politikai bibliológia kategóriái lehetővé tették a monarchikus, 
a liberális, a szocialista és a dekolonizációs bibliológiai modellek felállítását és kontrollját. 
Ma már nyilvánvaló, hogy a szövegek tartalma, a grafikus, az ikonikus és a tipográfiai for
mák, az anyagi hordozók minősége, a sokszorosítási és teijesztési technológiák, az olvasás 
tartalmi és technológiai kérdései, a szerzők tevékenységének feltételei stb. mind-mind 
közvetlenül függnek az uralkodó gazdasági és politikai rendszertől. E tényezők egymással 
való összefüggését és kölcsönhatását a bibliológiai modellek segítségével tárhatjuk fel.
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A bibliológia helyzetének erősítéséhez a bibliológiai rendszer módszertanának ki
dolgozásához, a politikai bibliológiai modellek kifejlesztéséhez jelentős mértékben hozzá
járult, hogy Franciaországban megindult a bibliológiai képzés. Ennek keretében több 
tucat külföldi hallgató kiképzésére is sor került, ami kedvező kiinduló helyzetet teremtett 
egy, a bibliológia kérdéseivel foglalkozó, szélesebb szervezet létrehozásához. Kétségtelen, 
hogy a bibliológia fejlődésében elért arra a fokra, amikor lehetővé válik a kielégítő módon 
kidolgozott fogalmi apparátus segítségével egy általános nemzetközi szintézis megterem
tése.

E feladat megoldása azonban csak nemzetközi együttműködéstől várható. A francia 
bibliológusok kapcsolatot teremtettek a Szovjetunióval, Bulgáriával, Magyarországgal, 
Kanadával stb., de messze vagyunk még attól, hogy minden szempontból kimerítő infor
mációk álljanak rendelkezésünkre.

E törekvések jegyében került sor Helena Savova szervezésében az 1981. évi szófiai 
bolgár-francia bibliológiai kollokviumra, amelyen a szocialista országok, biblidógusai is 
képviseltették magukat. Innen számíthatjuk az összehasonlító nemzetközi bibliológiát.

A párizsi George Pompidou Kultúrpalotában 1984 februárjában megrendezett 
francia országos kollokvium nemcsak a francia eredmények összegezésére adott módot, 
hanem a nemzetközi bibliológiai közösség új szervezeti formáinak létrehozását is sürgette.

(Fordította: SEBESTYÉN György)

GÉPI KERESÉSBEN TELJESEN JÁRATLANOK számára is lehetővé teszi a nagy adat
bázisok használatát az EASYNET szolgáltatás, a NFAIS (Referáló és Tájékoztatási Szer
vezetek Országos Szövetsége, USA) és a Telebase Systems cég közös vállalkozása. Szemé
lyi számítógépe útján bármely intézmény, vállalat vagy magánember kapcsolatba léphet 
a rendszerrel, felteheti kérdését; a rendszer jelzi, hogy mely adatbázisok közül ajánlatos 
választania a használónak, majd "lefordítja” a kérdést a kijelölt adatbázis(ok) nyelvére. 
Mind az EASYNET telefonvonalon történő "felhívása”, mind az egy-egy adatbázisban 
való keresés 5 -5  dollárba kerül; külön kell fizetni a referátum kikereséséért vagy cikk
másolat szolgáltatásáért; a gép az információhoz mindjárt mellékeli a számlát, s az ösz- 
szeggel megterheli a használó hitelkártyáját. (Information Retrieval and Library Auto
mation, 1984. nov.)
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