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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÁS FŐBB INTÉZMÉNYEI
ÉS TESTÜLETÉI 

A FEJLŐDŐ ORSZÁGOKBAN*

SEBESTYÉN GYÖRGY

Információpolitika a fejló'dő országokban

Mint mindenütt a világon, a fejlődő országokban is a társadalomtudományi infor
máció szerves részét kell, hogy képezze az egyes országok teljes információpolitikájának. 
A fejlődő országok információpolitikája azonban még csak a kezdeteknél tart és nagy 
mértékben függ a fejlett országokból, valamint a nemzetközi szervezetektől érkező segé
lyektől.

A hetvenes évek elejéig szinte egyeduralkodó volt az a szemlélet, mely szerint a fej
lődő országokban a legmodernebb technológiára épülő és méreteiben is gigantikus tájé
koztatási rendszereket kell bevezetni. Ennek a szemléletnek a hatása még napjainkban 
sem múlt el teljesen és feltehetően ennek tudható be a különböző „panaceákba” vetett 
vakhit például a teljes automatizáció bevezetését, vagy a legmodernebb és legnagyobb 
kapacitású számítógépek azonnali alkalmazását illetően, holott az adott helyeken eseten
ként még normális villanyhálózat sem létezik.

A gyakorlat azonban, nem egy esetben tragikus kimenetelű példákkal is, bebizonyí
totta a fenti szemlélet alapvetően hibás voltát. Egyrészt hatalmas összegek és rengeteg 
munka veszett így kárba, másrészt pedig bizonyos fokú bizalmatlanság jelentkezett a se
gélyprogramok eredményességével kapcsolatban.

A kudarcok hatására a hetvenes években a valósághoz jobban ragaszkodó szemlélet 
alapján kezdtek foglalkozni a fejlődő országok információpolitikájával1. Alapszabállyá 
vált, hogy a kiindulópont minden esetben a helyi szükségletek, viszonyok és lehetőségek 
körültekintő és pontos felmérése legyen. A szakirodalmi tájékoztatási rendszerek létreho
zására, illetve fejlesztésére irányuló programokat tehát úgy kell megtervezni, hogy ezek 
szoros összhangban álljanak az adott ország pénzügyi és munkaerőkapacitásával, valamint 
a munkastílusra, munkaerkölcsre vonatkozó hagyományokkal és normákkal.

A fejlődő országok nagy részében az „információs társadalom” eljövetelét a szakér
tők az 1980-as évekre jósolják2. Ezzel egyidőben valószínűleg még inkább fokozódik, sőt 
akár uralkodóvá is válhat a nagy multinacionális vállalatok szerepe a világ információ
piacán. Ilyen feltételek mellett a fejlődő országok vajon valóban megkaphatják a sajátos 
nemzeti érdekeiknek, szükségleteiknek, fejlődési fokuknak ténylegesen megfelelő infor

* A sorozat első részében Franciaország társadalomtudományi információs rendszerének főbb intézmé
nyeit és testületed ismertette a szerző. (Ld. Könyvtári Figyelő 32. évf. 1986. 5. sz. 544-546. p.)
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mációs segélyprogramokat és termékeket, vagy pedig mindezek újabb eszközrendszerek 
lesznek annak biztosítására, hogy tovább lehessen növelni egyes fejlett országoktól való 
függőségüket?

Osztom J. Tocatlian nézetét3 aki az Unesco Általános Információs Programjának 
(GPI) igazgatójaként rámutatott arra, hogy a nagy nemzetközi információs hálózatokhoz 
való kapcsolódás semmiféleképpen sem tekinthető hátrányosnak, ha a fejlődő országok a 
számukra legcélszerűbb információs technológiát veszik át, (illetve adaptálják). Mindez 
feltételezi azt is, hogy az összeköttetést létesítő fejlődő ország megfelelő biztonsággal ké
pes eligazodni az információpiacon és így érdekeinek megfelelően képes szelektálni a leg- 
adekvátabb információs termékek között.

Információátvitel -  információbefogadás képezik a fenti folyamatok két pólusát. 
Az információátvitel különböző technológiái -  távközlés, telematika -  a fejlett országok
ban jönnek létre, így tehát a fejlődő országok számára elvileg készen adottak. De bár
mennyire is tökéletesek legyenek ezek a modern információátviteli technológiák, a hozzá
juk való kapcsolódás csak formális marad, ha az adott fejlődő ország nem képes a számára 
fontos, releváns információk szelektálására, befogadására és hasznosítására.

Az információátvitel egyik legnagyobb technikai akadálya a nyelvi sorompó. Ez 
komoly nehézségeket okoz még a fejlett országok közötti információcserében is (pl. 
Japán és a fejlett nyugati országok vonatkozásában), de mindezek eltörpülnek a fejlett és 
a fejlődő országok között fennálló nyelvi korlátok, problémák mellett; az utóbbi vonat
kozásban tévedés lenne, ha csak az idegen nyelvek közötti fordítási kényszerre gondol
nánk. Inkább arról van szó, hogy amilyen mértékben hiányoznak a fejlődő országokból a 
fejlett technológiák, és ezzel párhuzamosan rendszerint hiányoznak a technológiák sikeres 
bevezetéséhez a működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges társadalmi és kulturális 
struktúrák is. Ez pedig azt is jelenti, hogy sok esetben nem csupán az egyes nemzeti szak
nyelvek, de egész egyszerűen maguk a nemzeti nyelvek sincsenek megfelelő színvonalon 
ahhoz, hogy a modern fejlődés tudományos és kulturális követelményeinek eleget tegye
nek. Ezért az információátvitellel egyidőben a terminológia-transzfert is el kell végezni, 
ami alatt elsősorban azt értem, hogy nem csak a szakszavakat, de az ezeknek megfelelő 
fogalmakat is meg kell honosítani.

A nemzetközi szervezetek szerepe

Az utóbbi években egyes nemzetközi szervezetek tevékenységének keretében, vala
mint bizonyos regionális és nemzeti példákon a fentebb ismertetett célok megvalósítására 
irányuló erőfeszítések figyelhetők meg 4

Az Unesco központi szerepét jól tükrözi az UNISIST-program. Az UNISIST funk
ciórendszeréből következik, hogy egyik fő feladata a Harmadik Világ országaiban kibon
takozó információpolitika támogatása. Ennek a támogatásnak szerves részét képezik a 
társadalomtudományi információkereső nyelvek fejlesztésére és integrációjára irányuló 
erőfeszítések.

Már ezideig is sok értékes tapasztalat gyűlt össze az UNISIST és a fejlődő országok 
együttműködésével kapcsolatban. Az eredmények összegzésében igen sokat tett a Párizs-
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ban megrendezett II. UNISIST kormányközi konferencia.5
A FID-del kapcsolatban fel szeretném hívni a figyelmet a FID/CLA (Committee for 

Developing Countries = Fejlődő Országok Szakbizottsága) tevékenységére. A FID/CLA az 
Unescóval együttműködve több társadalomtudományi információs programot is kezde
ményezett, pl. együttesen rendezték meg a teheráni (1973) és bogotai (1979) konferen
ciákat.6

Az IFLA és a londoni UBC Office jelentős erőfeszítéseket tesznek az egyetemes 
bibliográfiai számbavételnek a fejlődő országokban történő megismertetésére és az ezzel 
kapcsolatos gyakorlati tevékenységek megalapozására. Ennek érdekében nemzetközi kon
ferenciákat, szemináriumokat szerveztek. Ezt a célt szolgálta például a grenoble-i kerék
asztal konferencia (1973), valamint a lagosi regionális bibliográfiai szeminárium is (1978).7

A fejlődő országokban az információátvitel szerves részét képezi a terminológia
transzfer is. Az INFOTERM szakértői a fentiek ismeretében oktatási programokat dolgoz
tak ki a fejletlenebb terminológiával rendelkező országok számára.8 Az oktatási progra
mok összeállítása mellett az INFOTERM igyekszik pontosan regisztrálni a Harmadik 
Világ országaiban megvalósuló terminológiai fejlesztés eredményeit is. Ennek érdekében 
az INFOTERM együttműködést folytat a tanzániai Dar es Salaam Egyetem Kiswahili Ku
tatóintézetével, az indiai Dahnbadban működő Bányászati Tanintézettel, valamint a eara- 
casi Simon Bolivar Egyetemmel. Ezek munkáját mind szakmailag, mind anyagilag támo
gatja — egyéb nemzetközi szervezetek (pl. Unesco) bevonásával.9

A továbbiakban szeretnék néhány olyan esetre utalni, amelyek véleményem szerint 
jól illusztrálják az egyes régiókban vagy országokban kialakuló tendenciákat.

Az arab országok

1974-ben az Unesco és Egyiptom közötti szerződés alapján jött létre a Kairóban 
működő ARCSS (Arab Regional Centre of Social Sciences = Arab Regionális Társadalom- 
tudományi Központ).10 A Központ rendszeresen tart továbbképzési szemináriumokat, 
amelyek során foglalkoznak az információkereső nyelvekkel is, valamint megvitatják az 
információs hálózatok problémáit. A Központ igyekszik szoros együttműködést kialakíta
ni a különböző arab tájékoztatási központokkal és intézményekkel.11

Az arab országok közötti információs együttműködés fejlődése különösen 1976 óta 
élénkült meg. Az 1976. évi tuniszi konferencia, amelyen az UNISIST és az ICSU képvise
lői is részt vettek a tudományos és műszaki információs rendszerek nemzeti és regionális 
szintű fejlesztésével foglalkozott.12 Ennek keretében megvitatták a terminológiai szabvá
nyosítás fejlesztésének a feladatait is. Ugyancsak 1976-ban rendezték meg a rabati CAST- 
ARAB konferenciát, amelyen az arab országok információs politikájának vezetői tanács
koztak az arab regionális információs hálózat létrehozásának problémáiról. A résztvevők 
hangsúlyozták az UNISIST szerepének fontosságát is. A CASTARAB konferencián részt 
vettek az Unesco és az ALECSO (Arab Educational, Cultural and Scientific Organization 
= Arab Oktatási, Kulturális és Tudományos Szervezet) képviselői is. Meg szeretném jegyez
ni, hogy az ALECSO is sokat tesz a regionális információs együttműködés megvalósításá
ért. Különösen azok a terminológiai fejlesztési programok az érdekesek, amelyek az 
ALECSO és a CBA (Coordination Bureau of Arabisation = Arabosítási Koordinációs Iro
da) együttműködésének keretében realizálódnak.

Könyvtári Figyelő (33) 1987/2
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A Rabatban székelő CBA egy Arab Terminológiai Adatbank létrehozásán dolgozik, 
amelyet bizonyos nyugati adatbankok és szervezetek (pl. Siemens AG, Interpart) szakmai 
segítségével, valamint az ALECSO anyagi segítségével kíván felállítani. A CBA 1983-ig 
mintegy 150 000 szakkifejezést gyűjtött össze; 1983-ban pedig az ALECSO Rabatban 
arab lexikográfiai szemináriumot szervezett külföldiek számára.13

Az arab világ tájékoztatási intézményeiben folyó bibliográfiai számbavétel korszerű
sítésének céljából és a vonatkozó nemzetközi szabványokkal történő összhang megte
remtésének érdekében több konferencia megrendezésére is sor került, amelyeken az 
UBC-t, az ISBD-t és az ISDS-t ismertették.14

1979-ben az arab társadalomtudományi információs szolgálatok korszerű segédesz
közzel gyarapodtak: a Kairóban működő IDCAS (Industrial Development Centre for Arab 
States = Arab Államok Ipari Fejlesztési Központja) kiadásában megjelent az OECD gazda
sági és társadalmi fejlődési makrotezauruszának arab adaptációja.15

Latin-amerikai országok

Az 1967-ben alapított CLACSO (Consejo Latino-americano de Ciencias Sociales = 
Latin-amerikai Társadalomtudományi Tanács) Buenos Airesben működik. A CLACSO 
idejében felmérte, hogy a latin-amerikai társadalomtudományi kutatás nem fejleszthető 
hatékonyan mindaddig, amíg nem áll rendelkezésre egységes terminológia. Ezért a 
CLACSO folyamatos erőfeszítéseket tesz a latin-amerikai társadalomtudományi termino
lógia fejlesztésére, valamint olyan rendszerezési és fordítási munkálatokat is szorgalmaz, 
amelyektől a nemzetközi információcserében történő eredményes részvétel megalapozását 
reméli. Mindezek a törekvések három fő csoportba oszthatók:

1. A CLACSO fogalmi definícióira épülő terminológia regionális és nemzetközi 
szintű szétsugárzása;

2. aktív szerepre való törekvés a nemzetközi terminológiai koordinációs szervezetek 
(pl. COCTA, INFOTERM, CLADES stb.) közötti együttműködésben;

3. odahatni a különböző kiadóknál, kutatási és információs központoknál, hogy 
társadalomtudományi szótáraik, információkereső nyelveik stb. kidolgozásakor 
vegyék figyelembe a CLACSO által definiált fogalmakat, illetve az ezekre épülő 
terminológiát.16

A CLACSO mellett jelentős szerepet játszik az 1971-ben alapított, Santiago de 
Chilében működő CLADES (Centro Latino-americano de Documentación Economica y 
Social = Latin-amerikai Közgazdasági és Társadalmi Dokumentációs Központ), szolgáltatá
sai nyilvánosak és nemzetköziek. Felügyeleti szerve az ENSZ Latin-amerikai Gazdasági 
Bizottsága. A latin-amerikai társadalomtudományi információs központok munkájának 
támogatására a CLADES kiadta az OECD gazdasági és társadalmi fejlődési makrotezauru
szának spanyol-angol és angol-spanyol verzióját.17

Az 1976-ban létrehozott CELADE (Centro Latino-americano de Demográfia: Latin- 
-amerikai Demográfiai Központ) is Santiago de Chilében működik. Felügyeletét ugyanaz a 
szerv végzi, mint a CLADES-ét. Szolgáltatásai nemzetköziek és gépesítettek. A CELADE 
tevékenységének lényegét az INFOPAL (Programma de Információn Sobre Poblicacion en 
America Latina = Latin-amerikai Népesedési Információs Program) alkotja. Az INFOPAL
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keretében regionális információfeldolgozás és szolgáltatás folyik. Ezeknek elvégzésére há
rom alrendszert hoztak létre, amelyeknek együttműködése jó példával szolgál a gépesített 
szakirodalmi tájékoztatási rendszereknek a faktográfikus adatbankokkal alkotott szintézi
sére. A CELADE erőfeszítéseket tesz a társadalomtudományi információs rendszerek 
nemzetközi integrációjának megvalósítására. Ennek a tevékenységnek a keretében rendez
te meg a CELADE 1978-ban a Népességi Dokumentáció Kompatibilitása elnevezésű talál
kozót. A találkozón nemcsak a regionális információs együttműködésben közvetlenül ér
dekelt intézmények vettek részt, de eljöttek egyes észak-amerikai szervezetek képviselői 
is (pl. Population Index -  Princeton Egyetem, USA; International Development Research 
Centre, Ottawa), valamint a harmadik világ távolabb eső országainak szakértői is (pl, 
Population Information Documentation System for Africa (PIDSA) -  Ghánái Egyetem, 
Accra). Fontos utalni arra is, hogy a CELADE az ENSZ-szel együttműködve részt vesz a 
POPIN (Population Information Network) munkálataiban is.

Megemlítendő még az 1972-ben alapított, Caracas-ban működő REDINSE (Red de 
Információn Socio-Economica = Szoció-ekonómiai Információs Hálózat) tevékenysége is. 
A REDINSE funkciói között szerepel a nemzetközi társadalomtudományi információs 
együttműködés fejlesztése és a szabványok előkészítése is.

India

Véleményem szerint a fejlődő országok között India kiemelkedően fontos szerepet 
játszik az információkereső nyelvek kutatásában és fejlesztésében. 1962-ben alakult meg a 
Bangaloréban működő DRTC (Documentation Research and Training Centre = Dokumen
tációs Kutatási és Oktatási Központ), amely az osztályozási rendszerek komparatív vizs
gálata mellett rendszeresen szervez nemzetközi konferenciákat, szemináriumokat és okta
tási programokat. Együttműködik az Űj-Delhiben székelő INSDOC-kal (Indian National 
Scientific Documentation Centre = Indiai Országos Tudományos Dokumentációs Köz
pont). Az INSDOC és a DRTC közös rendezésében tartották meg a Tezauruszok alkalma
zása az információs rendszerekben elnevezésű szemináriumot, továbbá az INSDOC, a 
DRTC és az UNISIST együttműködése keretében került sor a 2. dél- és kelet-ázsiai regio
nális információpolitika és tervezés szakértői konferenciára.18
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