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AZ INFORMÁCIOELEMZES ÉS A TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTAT AS 
FEJLŐDÉSÉNEK MAI SZAKASZA1

FÖLDI TAMÁS

Kihívások a tudományos tájékoztatással szemben2

A tudományos tájékoztatásnak napjainkban sokféle kihívással kell szembenéznie. 
Úgy tűnik, hogy ez a szakma is a mélyreható átalakulás korát éli, amikor sem arra a kér
désre, hogy mit?, sem arra, hogyan? nem elegendőek a hagyományos válaszok.

E kihívások több oldalról érkeztek. A legnagyobb és egyben leglátványosabb ki
hívás az információfeldolgozási és -továbbítási technika forradalmi átalakulása:

-  lehetővé vált hatalmas adattömegeknek minimális méretű információhordozóra 
való tömörítése (lézertechnika);

-  a nagy adattömegek hihetetlenül gyors manipulálásának lehetősége egyre inkább 
párosul az emberi agy működése szimulálásának lehetőségeivel (mesterséges intelligencia, 
ötödik generációs számítógépek);

-  a mikroszámítógépek olcsóságuk és könnyű kezelhetőségük folytán tömegesen 
elterjednek. A fejlett országokban akár a termelésben, akár az irodai vagy tudományos 
munkában mindennapi munkapadi, illetve íróasztali eszközzé válnak. Használóik az in
formációkat saját legszükségesebb igényeik szerint válogathatják, rendezhetik, tárolhat
ják. A használó önállósul;

-  az információk tetszőleges pontok között akár különböző földrészeken, akár 
egy épületen belül korlátlan mennyiségben és időveszteség nélkül áramolhatnak két- és 
többoldalúan, és ezzel az információs input és az információellátás decentralizálásának 
korábban el sem képzelt lehetőségei válnak valóra.

Tovább növekedett az információmennyiség az információk valamennyi válfajában. 
Ez a második kihívás. A gyors növekedés részben műszaki, részben társadalmi eredetű. 
A társadalom tagjainak egyre nagyobb része válik információtermelővé, ami a felsőoktatás 
robbanásszerű kiterjedésének egyik következménye. A reprográfia fejlődése ugrásszerűen 
kibővítette az írásbeli információk többszöröződésének lehetőségét. Az adatok, gondola
tok szinte papírra vetésük pillanatától dokumentummá válnak. Hatalmassá duzzadt a 
szürke (szűk publicitású) irodalom és ami ebből bibliográfiai kontroll alá esik, csupán a 
jéghegy csúcsa. Az információrobbanás fokozta a specializációt és megnövelte a használók 
közötti közvetlen -  tehát a tudományos tájékoztatás kikapcsolásával létrejövő — kapcso
latok jelentőségét és volumenét. Az információáradattal a tudományos tájékoztatás nem 
képes versenyben maradni, és eközben azonban maga is hozzájárul a szekunder informá
ciók vonatkozásában az információs áradat növeléséhez. A szekunder információ növekvő

Könyvtári Figyelő 31(1985)6



576 Földi T.

tömege az információs tevékenység egészét leértékeli, mivel a valóságban a használó fel* 
adatainak megoldásához viszonylag kevesebb releváns segítséget kap, mint korábban.3

A harmadik kihívás gazdasági természetű. A hagyományosan nem piaci -  sőt rész
ben ingyenes -  szolgáltatásokat nyújtó közületi információs szektor mellett egyre széle
sedik az információs ipar, mint üzletág. A tudományos tájékoztatás részben profitszerző 
tevékenységgé vált. A profitmotivált információs intézmények gyorsan adaptálódnak a 
kereslethez, azt erőteljesen gerjesztik is. Technikailag leginkább ezek korszerűsödnek, és 
részben elhódítják a használókat a hagyományos tudományos tájékoztatási intézmények
től. Különösen az egyedi igényekhez szabott, még ha drága szolgáltatások váltak kelen
dővé, ezen a téren tudja a hagyományos információs szervezet a keresletet a legkevésbé 
követni.

Az információszolgáltatás átalakulása

Mindezek a fejlemények nem maradtak hatás nélkül a tudományos tájékoztatás 
szolgáltató tevékenységére. Az átalakulásnak több tendenciája figyelhető meg:

-  a szolgáltatások technikai átalakulása elsősorban az online hozzáférhetőség 
óriási kibővülését jelenti, azonban az esetek többségében anélkül, hogy ezzel a 
nyomtatott információs szolgáltatások kiszorultak volna;

-  ezzel összefüggésben fokozottan előtérbe kerül az információs önkiszolgálás, 
amikor is a használó természetesen a számitógépes kapcsolat útján maga keresi 
ki a számára szükséges adatokat az egyre hatalmasabb és hálózatokban össze
kapcsolt adatbázisokból. Csökken az információs központok aktív és növekszik 
készenléti szerepe;

-  az általános, mindenkinek szóló — ezért igazán senki számára közvetlenül nem 
használható -  hagyományos információszétsugárzást felváltják az egyedi igé
nyekhez való maximális alkalmazkodást biztosító szolgáltatások;

-  nő a helyi, a használóközeli kisebb információs szervezetek jelentősége a hasz
nálók közvetlen kiszolgálásában és csökken a nagy, központosított szervezeteké;

-  változik a tudományos tájékoztatáson belül az információszolgáltatás válfajainak 
egymáshoz viszonyított jelentősége. Ez egy polarizációs folyamat, amelynek 
egyik végén növekszik a bibliográfiai információ szerepe, másik végén az infor
mációelemzésé, miközben a hagyományos, egyes dokumentumok részletes tartal
mi feltárására irányuló referálás és tömörítés jelentősége csökken.

A tudományos tájékoztatás terén az utóbbi évtizedben végbement rohamos fejlődés 
kiélezett egy sor olyan, korábban is meglévő ellentmondást4 ebben a tevékenységi kör
ben, aminek megoldásától nagyban függ a szakma egész jövője. Sőt, a régi ellentmondá
sok újabbakkal is szaporodtak.

A legfőbb ellentmondás, hogy a tudományos tájékoztatási szolgáltatások volumené
nek gyarapodását nem kísérte azok minőségi javulása. A korszerű technika bevetése nem 
járt együtt a feltárt és betáplált adatok kiválasztásában és feldolgozásában foglalkoztatot
tak szakértelme azonos mértékű növekedésével. Az emberi tényező fejlődése lemaradt a

Könyvtári Figyelő 31(1985)6



Az információelemzés és a tudományos tájékoztatás fejlődésének mai szakasza 577

műszaki tényező fejlődésétől. Ez sok vonatkozásban rontja a szakma hitelét, és ugyanak
kor megteremtette az információközvetítési tevékenységet (jórészt profitmotivált tevé
kenység formájában), amely a durva nyersanyagból szinte aranymosásszerűen kiválasztja 
a használó számára a szükségeset, miközben a rengeteg felesleges változatlan ütemben és 
mennyiségben gyűlik a hatalmas adatbázisokban, és rengeteg érték soha nem kerül be. 
Ezen ellentmondás enyhítésének (a felszámolást említeni sem merem) legfőbb útja még 
sokáig a kutatás és az információ kapcsolatának erősítése. A kutatás és az információ 
különválása a társadalmi munkamegosztás történelmileg nézve viszonylag friss terméke. 
A jelszó nemrégiben úgy szólt „ne vesződjenek a kutatók az információgyűjtés feladatá
val, hatékonyabban működhetnek, ha ezt a tevékenységet mások végzik el helyettük” . 
Valójában ez a közelítés sohasem valósulhatott meg teljesen. A kutató mindig kutatott, 
keresett, többek között szakirodalmat is. Ma azonban a kutató bevonása nélkül a tudo
mányos tájékoztatás sánta ló. És egyre sántább lesz. A tudományos tájékoztatás alapvető 
feladatait is egyre kevésbé képes magas képzettségű szakemberek nélkül ellátni. Vannak 
azonban olyan területei is, például az információelemzés, ahol a kutatók részvétele a 
tudományos tájékoztatási munkában „sine qua non” feltétel.

Az információelemzés

Az információelemzés5 olyan kutatók, vagy más szakértők által végzett tájékozta
tási tevékenység, amely egy meghatározott témára vonatkozó összes releváns adat össze
gyűjtése, majd kiválogatása, elemzése és értékelése alapján, tömörített formában a hasz
náló igényeinek megfelelően és naprakészen nyújt közvetlenül hasznosítható információt. 
Az információelemzés kiindulópontja nem egy meghatározott dokumentum, hanem egy 
jól körülírt téma, és a feldolgozás során az egyes dokumentumok tartalma szétválaszthatat- 
lanul egybeötvöződik. Az információelemzés a tudományos tájékoztatás és a kutatás 
határmezsgyéjén helyezkedik el, és legjobb termékeit csupán eredetük különbözteti meg 
a tudományos kutatás termékeitől. Maguk is tudományos eredmények.

Az információelemzés, mint a tudományos tájékoztatás műfaja különféle igények 
hatására keletkezett. Életre hívója először is az a kutatói igény volt, hogy tájékozódást 
nyerhessenek, mégpedig viszonylag könnyen a rokon területeken folyó kutatások leg
frissebb eredményeiről anélkül, hogy akárcsak referátumok tömegén keresztül kelljen 
rágni magukat. Másodszor hasonló igény jelentkezett a tudománytervező és finanszírozó 
szervek részéről, amelyek a döntéseket bizonyos tudományos részterületekről szerzett 
átfogó áttekintésekre kívánták alapozni. Harmadszor a gyakorlati felhasználók részéről 
jelentkeztek igények, akik tájékozódni kívántak, mégpedig tömörített formában a kuta
tási eredményekről és azok hasznosítási lehetőségeiről. A műfaj a kutatás révén nyert 
polgárjogot (elsősorban a természettudomány és a technika területén), majd egyre tere
bélyesedett. Rájöttek arra, hogy egy olyan módszer alakult ki, ami nemcsak kutatási 
eredmények, hanem másfajta információk tömörítésére, összefoglalására, közvetlen hasz
nosítására való alkalmassá tételére kiválóan beválik. Az információelemzés így módszerévé 
vált a döntéselőkészítésnek azzal, hogy háttéranyagot szolgáltat vállalati, kormányzati
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stb. döntésekhez. Maguk a kutatók saját szakterületük vonatkozásában is sürgetni kezd
ték az információelemző tevékenységet, mert rájöttek arra, hogy a potenciális felhaszná
lók ebben a formában könnyebben megnyerhetők a kutatási eredmények átvételének, 
mintha a kutatási jelentéseket nyújtják át nekik.

Különösen nagy jelentősége van az információelemzésnek a gyakorlat számára 
nyújtott tudományos tájékoztatásban és ezen belül is a vezetés információellátásában a 
különböző szinteken. A tudományos tájékoztatás hagyományos műfajai a kutatás szol
gálatára alakultak ki. A kutató — különösen a társadalomtudományokban — nem mente
sülhet a fonások tanulmányozásának feladatától. Számára a tudományos tájékoztatás az 
olvasás előkészítése. Más a helyzet a gyakorlati alkalmazóknál és különösen a vezetőknél, 
őket az új adatok érdeklik, nem azok forrása, sem pedig az az út, ahogyan az új informá
ciókhoz eljutottak. A kutató munkájának -  megint csak kiváltképp a társadalomtudomá
nyokban -  jelentős részét teszi ki az olvasás. A gyakorlatban dolgozóknak erre jóval 
kevesebb idejük van. S ha van, akkor sem a szakirodalmat kell olvassák, hanem az ún. 
belső információkat, amelyek visszatükrözik az általuk irányított folyamatok alakulását. 
Emiatt a gyakorlatban dolgozók információs igényeit a hagyományos tudományos tájé
koztatási műfajok csak igen korlátozottan képesek kielégíteni. A gyakorlatban dolgozók
nak és főleg a vezetőknek erősen szelektált, tömörített, gyors, értékelt és ugyanakkor 
megbízható tájékoztatásra van szükségük. Ezeket a követelményeket törekszik kielégíteni 
az információelemzés.

Az információelemzés néhány általános kérdése

A tudományos tájékoztatásnak ez az ága mint a fentiekből remélhetőleg világos, 
lényegesen különbözik a hagyományos műfajoktól. Ugyanakkor elmondható az is, hogy 
benne sűrítetten jelentkezik számos olyan probléma, amely a tudományos tájékoztatás 
egészét is érinti. Az információelemzés alfája és ómegája a szelekció. Ez ugyan nem diffe
rentia specificája az információelemzésnek, de a tudományos tájékoztatás más területein 
nem jelentkezik ekkora élességgel. A szelekciós folyamat tulajdonképpen végighúzódik 
az információelemzés egész folyamatán. Kezdődik a források összegyűjtésénél, ami 
ebben a műfajban, amely végterméket bocsát ki, más jellegű feladat, mint a félkész
termékként jellemezhető bibliográfiánál és hasonló termékeknél. Az információelemző
nek dönteni kell a felhasznált adatok elsődleges kiválasztásáról. Maga az információ
elemzés is szelekciót eredményez. Kiszűrik a párhuzamos, a másodlagos jelentőségű, az 
inkompatibilis adatokat, a redundáns elemeket. Bizonyos esetekben, amikor az infor
mációelemzés nem megrendelésre készül, maga a téma kiválasztása a lehetséges és egy
aránt érdekes és fontos résztémák közül, a szelekciós folyamat kezdete. Jól tükröződik a 
szelekció abban, hogy a végtermék előállításában felhasznált, idézett forrásmennyiség 
mindössze töredék a kiinduló és a munka közben felhasznált források tömegéhez képest.

Már a szelekció is döntésre kényszeríti az információelemzésben részt vevő szak
embereket. Ez a döntéskényszer azonban jellemző az egész .munkafolyamatra, kiváltképp 
az információk értékelésére, amely körül sok vita folyik.
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A kérdés így szól : mi az információelemző feladata? Pusztán a meglevő informá
ciók kiválogatása, rendszerezése, élvezhető formában való tálalása? Sokan vallják, hogy itt 
meg kell állni, a tudományos tájékoztatás ennél többre nem vállalkozhat. Nem állítom, 
hogy ez abszurd álláspont, sőt elismerem, hogy vannak esetek, helyzetek, amikor valóban 
felelőtlen lenne másként eljárni. Mégis úgy vélem, hogy ez a közelítés ellentétben áll az 
információelemzés lényegével. Az információelemzés ugyanis nem általában tájékoztat, 
szemben például egy valamilyen témában készült éves bibliográfiai kumulációval. Az in
formációelemzésnek meghatározott célt kell kitűznie maga elé. Ez a cél adja azután az 
információelemzés kritériumrendszerét. A cél meghatározása nem merül ki a téma meg
szabásában. Magában foglalja azokat a szempontokat is, amelyek alapján a téma feldolgo
zásra kerül, ha tetszik egy hipotézis kialakítását. E hipotézis alapvetően befolyásolja az 
információértékelés folyamatát. Ilyen hipotézis kialakítása nem történhet másként, mint 
a felhasználóval közösen, igényei, szükségletei alapos mérlegelése alapján. A kérdés ezen 
a ponton újabbakkal egészül ki. Felvetődik a probléma, mi történjék abban az esetben, ha 
a hipotézis nem állja ki a próbát? Nincs más tisztességes út, mind revideálni, esetleg sutba 
dobni és érvényesülni engedni azokat az eltérő szempontokat, amelyeket a feldolgozott 
anyag kínál. Ezért bármilyen szoros is a felhasználóval való kapcsolat, bármennyire deter
minálja az igény a feladat teljesítését, az információelemzésnek rendelkeznie kell azzal a 
szabadsággal, hogy felmutassa az uralkodó paradigmák által feltételezettől, kívánatostól 
való eltéréseket, sőt azt is, hogy ezekre az eltérésekre összpontosítson. Ez óriási felelős
séget hárít az információelemzőkre, döntésre kényszeríti őket. Nincs veszélyesebb tenden
cia, mint az, hogy ha az információelemzés elnyeli, kiszűri mindazt, ami ellentétes az el
várttal. E kérdés másik oldala az, hogy az információelemzés nem válhat tendenciózussá 
a másik oldal szempontjából sem, nem emelheti ki az egyest, a különöst az általános rová
sára. Ez éppen olyan veszélyes lenne, mint ennek a fordítottja. Az információelemzőnek 
vállalnia kell a feladatát, vállalni minden nehézségével és kockázatával. „Aki dudás akar 
lenni, pokolra kell annak menni” — mondja egy magyar népdal.

Az információelemzésnek nem célja új ismeretek feltárása. Azonban ez a megállapí
tás így kissé egyoldalú. A részek összefoglalása, áttekintése, rendszerezése, ugyanis gya
korta ad alkalmat új összefüggések feltárására, az ismeretek fehér foltjainak felmutatására, 
de arra is, hogy a már ismert tendenciákból következtessünk a jövőre. Az információ- 
elemzés ezért anélkül, hogy ez az esetek többségében elsődleges célja lenne, tartalmaz, 
felmutat prognosztikus elemeket is. Egyes vélemények odáig mennek el, hogy ezek hiá
nyában az információelemzés nem tölti be feladatát.

Az információelemzés feltételei

Az információelemzés központi szereplője a kutató, a szakértő. Az információ
elemzőnek alapos szaktudással, széles körű nyelvismerettel, jó íráskészséggel kell rendel
keznie. Azonban mégsem válik minden jó kutatóból, szakértőből jó információelemző. 
Még legalább két további tulajdonság lényeges. Az egyik, hogy miközben egy vagy két 
területnek jó és elmélyült specialistája, rendelkeznie kell az átfogó, globális közelítés
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képességével, a szintetizáló készséggel. A másik, a tudományos bátorság és kockázat- 
vállalási készség. Erre nemcsak azért van szükség, mert munkája folyamán gyakran kény
szerül döntésre, hanem azért is, mert az adatok, ismeretek hézagait néha szakismeretével 
kell pótolnia, a rejtvény üres kockáit néha neki kell kitöltenie anélkül, hogy ebben a 
források közvetlen segítségére lennének.

Az információelemzés kollektív műfaj. A velejáró felelősséget egyetlen kutató sem 
képes egyedül vállalni. Sokszor már a kidolgozási fázisban szükség van team-munkára. 
Ezt követően más szakértőkkel szemben, vitákon kell megvédeni az információelemző
nek az eredményeit. Külön feladat az elkészült áttekintés tartalmi és stiláris, valamint 
formai szerkesztése.

Az információelemzés fontos feltétele a felhasználóval való kapcsolat. Utaltunk rá, 
enélkül a munka csak saját pótlékává torzulhat. Az információelemzőnek ismernie kell 
nemcsak a felhasználó igényeit, de preferenciáit, magatartását, várható reakcióit, be
fogadóképességének egy sor tényező által megszabott határait. Az információelemzés 
ezért nem szólhat korlátlan számú felhasználónak. Nem terjedhet túl azon a körön, 
amelyet még képes bemérni. Emiatt az információelemzés eredményei hasznosításának 
térben meglehetősen korlátozottak a lehetőségei. Viszonylag ritkán kerülhet sor intéz
ményközi vagy különösen nemzetközi együttműködésre anélkül, hogy ezzel a tevékeny
ség értelmét ne veszítse.

Az egyes dokumentumok általában nem kiindulópontjai az információelemzésnek 
(bár e módszer egyes dokumentumok elemzésére is felhasználható), azonban ez nem azt 
jelenti, hogy a dokumentumbázis és az erről szóló nyilvántartások nem lennének alapvető 
jelentőségűek az információelemzésben is. Jó dokumentumbázis és jó  szekunder, azaz 
könyvtár és dokumentációs szolgáltatások nélkül az információelemzés elképzelhetetlen. 
Gyakran ábrázolják az információelemzést egy gúlával, amelynek csúcsán ő maga, széles 
talapzatán viszont a könyvtó,, tevékenység helyezkedik el. A két tevékenységi kör között 
kétoldalú a kapcsolat. Az információelemzés képes visszahatni a könyvtári és dokumen
tációs munkára, bizonyos értelemben próbája annak, hiszen szakértő felhasználók részé
ről bármikor érkezhet visszajelzés akár a dokumentumbázis, akár annak feltárása minő
ségéről. Az információelemzés egy tudományos tájékoztatási intézetben hozzájárul 
ahhoz, hogy az valódi tudományos műhellyé váljék. Az információelemzés rendszerint 
nem támaszkodhat egyetlen mégoly hatalmas dokumentumbázisra. Nem mennyiségi, 
hanem minőségi okokból. Gyakran igényel olyan kisebb jelentőségűnek tűnő, speciális 
dokumentumokat, amelyek a nagykönyvtári állományokból néha hiányoznak, viszont 
másutt megtalálhatók. Az információelemzés a társadalomtudományokban is, 
— mert éppen a legfrissebb ismereteket kell felölelje — nagymértékben támaszkodik a 
nemhagyományos dokumentumfajtákra, a szűk publicitású dokumentumokra, a sajtóra, 
a kutatásnál kisebb mértékben a könyvekre.

Az eddigiekből következik, hogy az információelemzésnek, mint tevékenységnek 
megfelelő szervezeti keretre van szüksége. Többféle szervezeti megoldás lehetséges. Ezek 
közös követelménye, hogy az információelemző központ a kutatás, a szakirodalmi bázis 
és a felhasználó háromszögének középpontjában helyezkedjék el, -azaz olyan ponton, 
ahol rálátás van mind a három területre és biztosítható a rövidre zárt kapcsolat. Az infor
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mációelemző központ általában nem lehet óriás-szervezet. Ennek több oka is van. 5—30 
tudományos kutatónál több aligha fogható össze különösen a társadalomtudományok 
területén olyan módon, hogy biztosítható legyen a kollektív munka és a szervezet identi
tása. Az is a kisebb méretek irányába hat, hogy a felhasználók körét a kapcsolattartás 
szükséglete eleve behatárolja. Kisebb méretekre szorít az információelemző munkára 
alkalmas és azt végezni is hajlandó kutatók korlátozott száma. Korlátozó tényező, hogy 
a kutató az információelemzési munkával saját egyéni előrehaladását gátló tevékenységet 
végez, még ha az nem is anonym, mint sok esetben, és ezért jól meg kell fizetni. Az infor
mációelemző központ abban is különbözik a kutatóintézetektől, hogy a központban a 
személyi állomány gyakrabban cserélődik. Az információelemzés nem lehet életpálya, 
legfeljebb annak egy szakasza. Nemcsak a fenti ok miatt, hanem azért is, mert az infor
mációelemzésben a szakértő jórészt addig megszerzett ismereteit kamatoztatja. Ez pedig 
nem mehet a végtelenségig. Az információelemző központoknak állandó felfrissítésre, 
vérátömlesztésre van szükségük ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak az új tendenciákhoz 
a szakismeretek jellegében és irányában.

Az információelemzés perspektívái

Az információelemzés meglehetősen exkluzív műfaj. Tömeges elterjedésére, a refe
ráláshoz hasonlóan, egyáltalán nem számítok. Különösen nem a tudományos tájékozta
tás intézményeiben. A szakirodalom arra hívja fel a figyelmet, hogy a kezdeti rohamos 
fejlődés után az információelemző központok száma a társadalomtudományok területén 
nem növekedett az utóbbi tíz évben. Ezt elsősorban költségessége okozza. Az információ- 
elemzésnek ezért elsősorban mint szemléletnek és módszernek tulajdonítok jelentőséget. 
Mint szemlélet, egyfelől az igényekhez való igazodásra, másfelől a mennyiséggel szemben 
a minőségi tényezők kiemelésére figyelmeztet. E szempontok a tudományos tájékoztatás 
intenzifikálása időszakában -  és ma ebben a közegben kell gondolkodnunk — alapvető 
jelentőségű. Mint módszer a csupán a résszel szemben, az egész megragadására is, a hasz
nálói igényekre, a tájékoztatás formájában való igazodásra is ráirányítja a figyelmet. 
Kiemeli a kutatás és a tudományos tájékoztatás kapcsolatának fontosságát. Elterjedésé
nek lehetőségei a legkedvezőbbek a tudományos kutatóintézetekben. Ezek sok esetben 
más név alatt, ma is tömegesen foglalkoznak információelemzéssel. Nem csoda, mert az 
információelemzéssel az információs tevékenység visszatért oda, ahonnan származik, 
a tudományos kutatás szférájába.
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Б и т и

Az IFLA Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Irodájának jelentéséből kitűnik, 
hogy 1984-ben 70 900 kérőlapot adtak el (1983: 82 600 kérőlapot), megjelentették az 
A brief guide to centres of international lending and photocopying harmadik kiadását, 
vizsgálódást indítottak a kölcsönzési térítések egységesítése céljából, s megkezdték a 
speciális gyűjtemények felmérését a nyugat-európai könyvtárakban. (IFLA Journal, 1985. 
2ло.)

A TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓELLÁTÁS feltételeinek javításáról és 
a Könyvtári és tájékoztatási intézmények fejlesztéséről rendeztek konferenciát 1985 
januárjában Lipcsében. A minisztérium képviseletében Herbert Weiz vázolta fel a tenni
valókat, majd Helmut Rötzsch, a Deutsche Bücherei főigazgatója számolt be a tudomá
nyos feladatokat ellátó könyvtárak és információs intézmények tapasztalatairól. A kon
ferencia résztvevői négy szekció ülésein vehettek részt. A munkacsoportok a szakirodalmi 
információellátás koordinálásának fontosságát emelték ki, és rámutattak a könyvtáros
képzés és továbbképzés tennivalóira is. A konferencia előadásai -  várhatóan 1985 máso
dik felében -  kerülnek publikálásra az NDK könyvtári és informatikai szakfolyóiratai
ban. (Wolfgang KORLUSS híradása)
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