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A MAI FRANCIA BIBLIOLÖGIAI KUTATÁS FŐBB TENDENCIÁI

SEBESTYÉN GYÖRGY

Tavaly decemberben szerveztük meg a magyar-francia kulturális egyezmény kereté: 
ben a két ország kulturális szakembereinek értekezletét. A négynapos tanácskozáson a két 
országból könyvtárosok, szociológusok, irodalomtudósok és művelődéskutatók vettek 
részt, megfigyelőként pedig Bulgáriából, Csehszlovákiából, Tuniszból és Libanonból is 
érkeztek szakemberek. Összesen 13 külföldi és 12 magyar kutató jelent meg a kollokviu
mon, melynek központi témája az írásbeli közlés és az új technológiák (televízió, videó, 
számítástechnika) viszonya volt.1“2 A sajtótermékek előállításának, terjesztésének, könyv^ 
tári forgalmazásának és befogadásának tudományos vonatkozásait vizsgáló egyes magyar és 
francia szakemberek már korábban is találkoztak egymással Párizsban, Tuniszban és 
Szófiában. A mostani, budapesti kollokvium végén olyan elhatározás született, mely sze
rint közös magyar-francia bibliológiai kutatásokat kell szervezni. A döntés mindenképpen 
megalapozottnak tűnik, hiszen a kollokviumon közreműködő magyar kutatók teljesítmé
nye jó bizonyítékként szolgált arra, hogy a magyar művelődéstörténetben szilárd alapok
kal, értékes hagyományokkal rendelkező bibliológiai kutatások3 a nyolcvanas években is 
egyenrangú partnere lehet a francia irányzatok legkiválóbb képviselőinek. Arról, hogy me
lyek is ezek az irányzatok és kik azok a francia kutatók, akik a bibliológiai kutatás repre
zentatív alakjainak tekinthetők, viszonylag keveset tud a hazai könyvtárostársadalom, ám
bár bizonyos erőfeszítések már eddig is történtek az ezzel kapcsolatos hiányok pótlására.4 
Jelen tanulmánnyal is szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy szakmai közvéleményünk az 
eddiginél átfogóbb tájékoztatást kapjon a francia bibliológiai kutatás érdekes, aktuális 
eredményeiről.

A  kollokvium-ismertetők5 és Robert Estivals tanulmányának6 elolvasása után jól érzé
kelhetők azok a különbségek, amelyek a magyar és a francia kutatások között fennállnak. 
A magyar kutatások elsősorban a hagyományos értelemben vett könyvtári tudományok és 
az olvasáskutatás köré szerveződnek, míg a francia kutatás nagyobb hangsúlyt fektet a 
modern technológiák és az írás kölcsönhatásának vizsgálatára, továbbá a bibliológiában 
rejlő interdiszciplináris összefüggések részletekbe menő kidolgozására. Ennek eredménye
képpen a francia kutatás a szorosabb értelemben vett írás-, könyv, könyvtár- és olvasáskul
túrán kívül szinte minden olyan területtel foglalkozni kíván, amelyet valamilyen módon 
az írás problemetikájához lehet kapcsolni. Ezek felsorolása helyett Estivals általános bib
liológiai modelljét szeretném bemutatni (ld. l.sz. táblázat).1 Ahogy a modellből is látha
tó, a francia iskola rendkívül széles területre terjeszti ki a bibliológiai kutatást és igen 
tágan értelmezi a bibliológia fogalmát is. Az Estivals-féle modell jelentős mértékben ösz
tönözte a francia bibliológiával foglalkozó szakemberek kutatásait is.
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424 Sebestyén Gy.

A francia bibliológusok többsége megjelent a budapesti kollokviumon, de tekin
tettel arra, hogy a kollokviumról már böbb beszámoló is napvilágot látott, célszerűbbnek 
tartom, ha a továbbiakban a francia bibliológusok munkásságának nálunk kevéssé ismert 
oldalát mutatom be.

Lsz. táblázat
Estivals általános bibliológiai modellje

A modell olyan bibliológiai sémán alapszik, amely statikus és dinamikus alkotórészekből tevődik ösz- 
sze. A könnyebb eligazodás érdekében a statikus bibliológiának elsődleges, a dinamikusnak pedig má
sodlagos értéket tulajdonítunk. Ilyen módon a következő sémákat kapjuk:

Az alkotás bibliológiája: 0, statikus: 0 \  dinamikus: 0” : A,AA,AB,B,BA,BB,C,CA,CB,CC, CD,
CE,CF,CG,CH;
A sokszorosítás bibliológiája: 1, statikus: Г, dinamikus: 1”:
A . . . CH;
A terjesztés bibliológiája: 2, statikus:2’, dinamikus: 2” :
A . . . CH;
A fogyasztás bibliológiája: 3, statikus:3\ dinamikus: 3” :
A . . . CH;

Az írásos kommunikációs csatornák bibliológiája:4, sta tikust’, dinamikus: 4 ” :
A . . . CH;

A társadalom bibliológia: 5, statikus: 5*, dinamikus: 5” :
A . . . CH;

A tudományos és pedagógiai bibliológia: 6, statikus: 6 ’ dinamikus: 6 ”:
A . . . CH;

A politikai bibliológia: 7, statikus: 7*, dinamikus: 7” :
A . .  . CH.

A különböző jiumán tudományokkal történő kombinációk a következő sémát adják:

A nyelv bibliológiája A - 0 ,  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
A nyelv statikus bibliológiája A -  0’, Г, 2’, 3’, 4’, 5’, 6’, 7
A nyelv dinamikus bibliológiája A -  0”, 1”, 2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 7

A filológiai bibliológia_______________ AA -  0 ............................................... 7
A statikus filológiai bibliológia________ AA -  0*............................................... T
A dinamikus filológiai bibliológia AA -  0” ................................................7”

A szemiotikái bibliológia AB -  0 ............................................... 7
A statikus szemiotikái bibliológia AB -  0’ ............................................... 7’
A dinamikus szemiotikái bibliológia AB -  0” ................................................7”
A pszicho-bibliológia В - 0 .............................................. 7
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A statikus pszicho-bibliológia_________ В -  0’ ........................................ ..  . 7 ’

A dinamikus pszicho-bibliológia_______ В -  0” ...................................   7”
Az általános pszicho-bibliológia________ BA -  0 ......................... .......................7
A statikus általános pszicho-bibliológia BA -  0’ ................... ............................ 7 ’

A dinamikus általános
pszicho-bibliológia BA -  0 ” ................................................ 7 ”

A pszicho-szociológiai bibliológia BB -  0 ................................................7

A statikus pszicho-szociológiai
bibliológia BB -  0’ ................................................T
A dinamikus pszicho-szociológiai
bibliológia__________________  BB -  0” ........................................  . 7”

A szociológiai bibliológia_____________ C - 0 ................................. ..............7

A statikus szociológiai bibliológia______ C -  0’ ............ .................................. 7 ’
A dinamikus szociológiai bibliológia C -  0” ..............  7 ”

A földrajzi szociológiai bibliológia CA -  0 ............................................... 7

A statikus földrajzi szociológiai
bibliológia__________________________CA -  0’ ............................................... 7 *
A dinamikus földrajzi szociológiai
bibliológia_________________________ CA -  0” ............................................. 7”
A demográfiai szociológiai bibliológia CB - 0 .............................................. 7

A statikus demográfiai szociológiai
bibliológia CB -  0’ ................................................... T
A dimanimus demográfiai szociológiai
bibliológia CB -  0” .............................................7”
A gazdasági szociológiai bibliológia CC -  0 ................................................7

A statikus gazdasági szociológiai
bibliológia CC -  0’ ...................................................7 *
A dinamikus gazdasági szociológiai
bibliológia CC -  0” .............................................7”
A társadalmi bibliológia CD — 0 ................................................7
A statikus társadalmi bibliológia______ CD -  0’ ........................ .......................7 *
A dinamikus társadalmi bibliológia CD -  0” ............................................ 7 ”
A politikai szociológiai bibliológia_____CE -  0 ............................................... 7

A statikus politikai szociológiai
bibliológia________________________CE -  0’ ............................................... 7*
A dinamikus politikai szociológiai
bibliológia________________________ CE -  0” ...................................  7”
A művelődésszocioiógiai bibliológia CF — 0 ............................................... 7

A statikus művelődésszociológiai
bibliológia CF -  0’ ............................................... 7 ’
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A dinamikus művelődésszociológiai
bibliológia__________________________CF -  0” .................................................7”

A pedagógiai szociológiai bibliológia CG -  0 ...............................................7

A statikus pedagógiai szociológiai
bibliológia CG -  0’ ..................................................T
A dinamikus pedagógiai szociológiai
bibliológia_________________________ CG -  0” ................................................ 7”

A kommunikáció-szociológiai
bibliológia CH -  0 .............................................. 7

A statikus kommunikáció-szociológiai
bibliológia__________________________CH -  0’ ........................................   7’
A dinamikus kommunikáció-szocio
lógiai bibliológia CH -  0” ................................................ 7”

A francia bibliológiai kutatás vezéralakja, Robert Estivals professzor néhány évvel 
ezelőtt jelentette meg a bibliológiai kutatások történetét és a bibliológia általános elméletét 
összefogalaló kézikönyvének első kötetét Bibliometria címmel.9 Ebben aprólékosan ele
mezte a bibliológiára vonatkozó tudománytörténeti adatokat, majd ezekre támaszkodva 
felvázolta a bibliológia történeti fejlődését, kidolgozta és rendszerbe foglalta a jelenlegi 
kutatások diszciplináris felosztását. A bibliológiát a kommunikációval foglalkozó tudo
mányok egyikeként határozta meg, amely minden tekintetben az írást, az írásbeliséget 
helyezi a kutatás centrumába. A XIX. században Peignot munkásságában még a bibliog
ráfiai és bibliofil jelleg dominál, Ötlet viszont az enciklopédikus vonásokra helyezte a 
hangsúlyt. A mai viszonyok már lehetővé teszik a komplex, nemzetközi együttműködésre 
épülő tudományos módszerek alkalmazását is. A kézikönyvet Estivals az 1969-ben el
hunyt Zoltowskinak10 dedikálta, akit a modem bibliológia megteremtőjének tekint. 
(Megjegyzem, hogy Zoltowski struktűrális episztemológiai bibliográfiai modellje (ld. 2.sz. 
táblázatУ 1 képezi Estivals rendszerének egyik fő kiindulópontját.)

2.sz. táblázat
Zoltowski struktűrális episztemológiai bibliográfiai moáellje

1. OSZTÁLYOZÁS

Ismeret-
elmélet

Az ismeretek 
összessége

Gyakorlat

1. fázis 2. fázis 3. fázis 4. fázis

Elmélet Az irodalom 
általában

Alkalmazott
irodalom

Tények
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Bibliográ:
ráfiai

Osztályo
zás

Tudományok

Tudományos
episztemológiai

Tudományos
szakirodalom

Alkalmazott
irodalom
Műszaki

tudományok

Műszaki
fejlődés

Irodalom
elmélet

Irodalom

Színháztu
domány

Színdarabok Az előadott 
színdarabok

A képzőművé
szetek elméléte

Képzőművészet Műalkotások

Zenetudomány Zene

2. OSZTÁLYOZÁS

Ismeret-
elmélet

Tartalom Forma
Társadalom-
tudományok

Természettu
dományok

Szin
tézis

Analí
zis

Idő Tér

Bibliog
ráfiai

Osztályozás

Fizika
Kémia

Szín
művé
szet

Képző
művé
szet

Törté
nelem

Föld
rajz

Ha átfutjuk az l.sz. és a 2.sz. táblázatban szereplő diszciplínákat,kutatási irányokat, 
akkor a bibliológia hazai értelmezése alapján kialakult szemléletünknek már kisebb megle
petést okoz Estivals 1983-ban megjelent művének témája — ez a kötet ugyanis grafikus 
bibliológiai tanulmányokat tartalmaz.12 Miről is van itt szó? Nos, a grafikus bibliológia a 
grafikus formák eredeti létrehozásának és újraalkalmazásának különböző fázisait vizsgálja 
statisztikai módszerek segítségével. A grafikus formákban Estivals elsősorban a háttérből 
ható történelmi és társadalmi erőkhöz vezető általános tendenciákat vizsgálja — ezért 
mindig alaposan tanulmányozza a művek létrehozásában érintett kiadók, nyomdák, állami 
hatóságok stb. szerepét is. A könyv a Párizsban 1530 és 1798 között folyó építkezések 
tervrajzait, valamint a városképnek, egyes objektumoknak, városrészeknek, stb. a létrejöt
tét, átalakulását és fejlődését vizsgálja meg. A vizsgálatok eredményeképpen különböző 
grafikus ciklusok határozhatók meg, amelyek képi megfogalmazású vagy geometriai mo
delleken alapulnak.

Az írással kapcsolatban érvényesülő gazdasági és társadalmi erők vizsgálatára a gra
fikus bibliológia mellett még a könyvek vonatkozásában került sor. Alapvető fontosságú
nak tartom J. Breton működését, aki a nyolcvanas évek elején három modellt dolgozott ki 
a könyv előállításáról, a társadalomban megtett útjáról és a társadalomban betöltött sze
repéről (ld. l.sz. ábra).
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l.sz. ábra
A könyvkiadás és könyvterjesztés modellje

(A számok az egyes műveletek hozzávetőleges sorrendjét jelölik. A b-vel ellátott számok viszonylagos 
egyidejűséget fejeznek ki. Az 5., 6., 7. számú nyilak a kereskedelmi visszacsatolásnak felelnek meg.)

A könyvkiadás és könyvterjesztés tapasztalatai képezték Richaudeau, F. munkássá
gának kiindulópontját is. Ez a tény korántsem meglepő, mert a nevezett francia kutató 
egyben a Retz Kiadó vezérigazgatója is. Richaudeau pragmatikus nyelvészeti rendszere14 
az irodalmi művek stilisztikai, szemantikai és pszicholingvisztikai vizsgálatára és bibliomet- 
riai mérésekre épül. (Id. 2.sz. ábra)} 5

Richaudeau munkásságához hasonlóan a könyvkiadás és a szépirodalmi művek 
elemzése jelentik a kiindulópontot két magyar származású, Franciaországban tevékenyke
dő kutató, Papp Tibor és Sárkány István számára is.

Papp Tibor elsősorban a mikroszámítógépek, a tipográfia és a nemzeti kultúra kö
zötti összefüggéseket vizsgálja.16 Papp Tibor szerint a sokszorosítandó művekben rejlő je
lentés a kiadás különböző műveletei során bizonyos változásokon megy át: például a sze
dés, az egyes oldalak elrendezése, a papír, a betűkészlet, a tipográfiai séma megválasztása 
mind-mind olyan tényezők, amelyek valamilyen mértékben módosítják a mű által közve
tített eredeti üzenetet. A tipográfiai megoldással kapcsolatos döntések meghozatala és 
végrehajtása eddig a „profik” , a feladatnak megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendel
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kező szakemberek feladata volt. A mikroszámítógépek rohamos elterjedése következtében 
ez a helyzet jelentősen megváltozott, és talán nem túlzás azt állítani, hogy a jövőben szin
te mindenkinek lehetősége lesz „sokszorosításra szánt szövegek” mikroszámítógép segítsé
gével történő szekesztésére.

2.sz. ábra
A pragmatikus nyelvészet alapját képező főbb tényezők és az ezek között 

fennálló kölcsönhatások

MEMÓRIAEGYSÉGEK

/  N
hosszá távú munka-
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Mihelyt ez a gyakorlat általánossá válik, a szövegszerkesztés többé már nem szakér
telemnek, hanem inkább a kultúráltság egyik megnyilvánulásának fog minősülni. Mindez 
rendkívül lényeges változásokat hozhat majd nemcsak az íráskulúra valamennyi vonatko
zásában, de a közművelődés egész területén is.

Sárkány István a bibliológia és a költészet összefüggésével foglalkozik17 és Estivals 
általános bibliológiai modelljét kívánja kiegészíteni. A kiegészítést a dinamikus szemioti
kái bibliológia (AB—0” . . .7) után iktatná be, így az új szak az alőbbinek dialektikus el
lentétjét képezi. Elnevezése a költői írásmód tudománya lenne, jelzete pedig AC—0”—3” 
- 4 1 ” . (A jelzet feloldása: szociális antropológia -  az alkotás és a befogadás szempont
jai — az avantgarde, mint közvetítő.) Azt hiszem Sárkány munkássága tűnik a most 
bemutatott szerzők közül a leginkább elméleti jellegűnek.

Papp és Sárkány munkásságával rokon területeken működik M.C. Vettraino-Soulard 
is, aki a párizsi VII. sz. egyetem Informatikai és kommunikációs tanszékén ad elő. ő  is a 
számítástechnika elterjedésének hatásával foglalkozik. Vizsgálta pl. az informatizált sajtó
nak és az erre épülő tájékoztatási rendszernek az olvasási szokásokra gyakorolt hatását18 
Igen érdekesek azok a kutatásai, amelyek során az elektronikus játékok által a gyerekekben 
kialakult újfajta kulturális magatartást figyelte meg.19

A francia kutatók tudományos működéséről adott tájékoztatás alapvetően hiányos 
lenne, ha nem utalnék azokra a lekes és kitartó erőfeszítésekre, amelyeket a párizsi kollé
gák annak érdekében tesznek, hogy szakmai folyóirataik hasábjain folyamatos tájékozta
tást adjanak a magyar20”2 2 és a többi szocialista országban folyó bibliológiai kutatásokról.

FÜGGELÉK

A magyar-francia bilaterális bibliológiai kollokviumon elhangzott előadások
jegyzéke

Ben Cheik: írás és olvasás Afrikában (Tunézia)
Burgetova, J.: Az új technológiák hatása az előzetes tudományos információra (Csehszlovákia)
Büky Tamás: Beszédmodell -  az írásbeli közlés modellje (Magyarország)
Chenoufi, M.: A Nemzetközi Bibliológiai Társaság létrehozását előkészítő bizottság titkárságának jelen
tése (Tunézia)
Deme Tamás: A képregények, a képszöveg olvasása és írása; kutatási javaslat a verbális és a vizuális 
memória elemzésére (Magyarország)
Estivals, R.: Az informatika hatása az írásra (Franciaország)
Fülöp Géza: A bibliológia értelmezése, a bibliológiai gondolkodás alakulása Magyarországon (Magyar- 
ország)
Haddad, G.: A párizsi Arab Intézet Könyvtárának működése, különös tekintettel az írásbeliség prob
lémáira (Libanon)
Gereben Ferenc: Az olvasási és könyvtárhasználati szokások változási tendenciái a magyar társadalom
ban (Magyarország)
Kamarás István: Olvasási stratégiák (Magyarország)
Leenhardt, J.: A képernyőn történő olvasás (Franciaország)
Lőrincz Judit: A megközelítés fokozatai: Nádas Péter családregényének hatásvizsgálata (Magyarország) 
Mateev, N.: A tudományos szakirodalom „bibliometriai” olvasása (Bulgária)
Meyriat, J.: A dokumentátor és az új technológiák (Franciaország)
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Nagy Attila: A serdülőkorúak olvasásszociológiai és olvasáspszichológiai problémái (Magyarország) 
Papp Tibor: Az írás és az üzenet átalakulása (Franciaország)
Richaudeau, F.: Informatika és irodalmi alkotás (Franciaország)
Rózsa György: A nemzetközi összehasonlító bibliológiai kutatásokért (Magyarország)
Sebestyén György: Az információkerső nyelvek dinamizmusának modellálása a dinamikus és a poli
tikai bibliológia segítségével (Magyarország)
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Illusztráció a Wilson Library Bulletin 1986. márciusi számának humorából

De igenis zavar, ha az ölembe teszi a nyomtatót!
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