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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁJÉKOZTATÁS FŐBB INTÉZMÉNYEI 
ÉS TESTÜLETÉI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

SEBESTYÉN GYÖRGY

Az Egyesült Államoknak a társadalomtudományi információkereső nyelvek nemzet
közi integrációja terén játszott szerepe sokoldalú, bonyolult -  és ugyanakkor vitatott is, 
A világ legfejlettebb és legnagyobb információs hálózataival rendelkezik, 1 ezáltal döntő 
szerepet játszik a nemzetközi tudományos tájékoztatásban.

Fenti helyzettel kapcsolatban éles kritikák érik, amelyeknek központi gondolata az, 
hogy a világ információpiacának monopolizálására törekszik, és ezt saját tudományos, 
gazdasági és politikai érdekeinek a szolgálatába akarja állítani. Ez elsősorban a nagy multi
nacionális tájékoztatási hálózatokra vonatkozik. Nemzetközi tevékenységük lényegében 
nem nyugszik sem egyesületi alapokon (mint pl. a FID, az IFLA), sem pedig kormányközi 
megállapodásokon (mint pl. az UNISIST, az ISDS). Alapvető céljuk az információkereske
delem útján történő profitszerzés. Ezek a vállalatok csak úgy maradhatnak életképesek, 
ha működési szférájukban állandóan monopolhelyzetre törekednek. így törekvéseik 
lényegét nemzetközileg sem az együttműködés szelleme, hanem a konkurrenciahare 
határozza meg.

Az információs rendszerekkel kapcsolatos monopolisztikus törekvések -  az ezek
nek alárendelt, illetve részét képező integrációs törekvésekkel együtt -  nemcsak magukra 
a rendszerekre irányulnak, de döntő befolyást gyakorolnak az információforrások szelek
ciójára, az információfeldolgozás módozataira és a szolgáltatás formáira is. Alapvetően 
meghatározzák az indexelés és a visszakeresés módszereit is, vagyis tulajdonképpen meg
szabják az alkalmazott információkereső nyelv paramétereit.

Tévedés lenne azonban az Egyesült Államokban folyó egész tudományos tájékozta
tási tevékenységet a multinacionális vállalatok információpolitikájával azonosítani. Hang
súlyozni szeretném, hogy az Egyesült Államokban is szép számmal vannak olyan erők és 
tendenciák, amelyek aktív együttműködésre törekednek a különböző nemzetközi szakmai 
szervezetekkel, vagy kormányközi információs programokkal. Ez az együttműködés, több 
pozitív eredményt is hozott, s kedvezően befolyásolta mind az amerikai mind a nemzet
közi szakirodalmi tájékoztatásügy fejlődését.

Szakmai szervezetek, állami intézmények

Az ASIS (AmerikaiInformatikusok Társasága)

1979-ben került sor a „Nemzetközi információ a társadalomtudományokban” el
nevezésű észak-amerikai kerekasztal-vitára.2 A vita megszervezésében az ASIS aktív szere-
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pet vállalt. Az előadások főbb témái: az UNESCO, az ICSSID és az ISSC társadalomtudomá
nyi információs tevékenységének eredményei; az interdiszciplináris és a nemzetközi 
tájékoztatás követelményeinek megfelelő információkereső nyelv kifejlesztése; a nemzet
közi társadalomtudományi tájékoztatási hálózatok szerepe és fejlesztésének szükségessége. 
E célok megvalósításához első lépésként olyan kísérleti program beindítását szorgalmazták, 
amely egy pontosan körülhatárolt szakterületen kidolgozott rendszermodell segítségével 
javasol megoldást a nyelvi sorompó leküzdésére, ugyanakkor nem veszti szem elől az inter
diszciplináris célok optimális megvalósítását sem.

NFAIS (Referáló és Indexelő Szolgálatok Országos Szövetsége)

A NFAIS az UNISIST által UNESCO szerződés keretében kidolgozott indexelési 
rendszermodellek bemutatásával és értékelésével foglalkozott. Esettanulmányokat ismerte
tett, amelyek az egyes indexelési technikák nemzeti és nemzetközi tájékoztatási rendszerek
ben történő alkalmazását mutatták be. Két külön műhely keretében foglalkoztak a tezauru
szok szerkesztési problémáival, valamint az indexelési technikák gyakorlati alkalmazásával. 
Egy évvel később, 1977-ben Creatonban megrendezett nemzetközi konferencián az ICSU 
AB-vel és az EUSIDIC-kel együttműködve vizsgálta meg a géppel olvasható bibliográfiai 
adatbázisokkal kapcsolatos nemzetközi szabványosítási problémákat. A konferencián 
közreműködött az UNIBID Iroda is, amely az UNISIST egyetemes bibliográfiai címleírá
sával foglalkozik. A NFAIS tevékenységei között említendő a FID-del való együttműködé
se, melynek keretében vállalta a DBWAIS (Referáló és Indexelő Szolgálatok Világadat
bázisa) amerikai részének üzemeltetését.

A z ASI (Indexelők Amerikai Társasága)

1968-ban jö tt létre a Columbia Egyetem Butler Könyvtárában. Szabványok kidolgo
zásában és a nemzetközi fórumok munkájában vesz részt.

A szabványosítás témájában a fenti szervezeteken kívül jelentős az (Amerikai 
Országos Szabványügyi Intézet), amely könyvtári és dokumentációs szabványokat ad közre.

Az ALA (Amerikai Könyvtáros Egyesület)

Fenti szervezet az Egyesült Államok könyvtári és dokumentációs szabványrendszeré
nek a nemzetközi normákkal történő összhangba hozását tűzte ki céljául, ezért több 
vállalkozást is kezdeményezett. Az egyik ilyen program az NSDP (Országos Periodikum- 
adat Program)4. Az NSDP az ISDS nemzeti bázisprogramját képezi, illetve az ISDS orszá
gos nyilvántartó rendszereként funkcionál. Az NSDP szolgáltatja a kiadványok azonosítási 
adatelemeit, és adja az ISSN-t -  ez utóbbi tevékenység fokozott önállóságra való törekvé
sének volt az eredménye, mivel normális esetben a párizsi ISDS Nemzetközi Központ adja 
a nemzetközi szabvány periodikum számot.

Az NSDP, illetve ezen keresztül az ISDS nagy hatást gyakorolt az amerikai időszaki 
kiadványok nyilvántartását megreformáló CONSER (Időszaki kiadványok nyilvántartásá
nak végleges formában történő kialakítása) programra is.
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A CONSER munkálataiba bekapcsolódott az NSDP is. Irányítását a CRL (Tudo
mányos Szakkönyvtárak Tanácsa) vállalta. A fejlesztés az ISDS a MARC és az AACR 
rendszerek szintézisét valósította meg. A CONSER az időszaki kiadványok azonosítási 
eszközeként az ISDS kulcscímet választotta. A fejlesztés jó lehetőségeket teremtett 
az időszaki kiadványok számítógépes feldolgozásának koordinációjához. A CONSER cím
anyagának gondozásával, illetve ennek számítógépes feldolgozásával az OCLC-t (Ohio 
Egyetem Könyvtári Központja) bízták meg, az információszolgáltatás produktumainak 
terjesztési joga pedig az OCLC-n kívül a Kongresszusi Könyvtár és a Kanadai Nemzeti 
Könyvtár között oszlik meg. A CONSER program már kezdeteitől fogva beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket. A sikerek láttán a Kongresszusi Könyvtár még intenzívebbé 
tette a részvételét a CONSER-ben, és ezt követően bekapcsolódott a továbbfejlesztési 
munkálatokba is. 1977-ben megkezdődött a CONSER II. program végrehajtása, amelynek 
során igyekeztek finomítani a bibliográfiai rekordok tartalmi hitelességét, bővíteni és 
tökéletesíteni a visszakeresés szempontjait és módszereit, valamint bevezették a lelőhely 
tájékoztatást is.

Az AACR (Angol-amerikai címleirási szabályzat)

A szabályzat jelentős nemzetközi szerepet játszik, ugyanakkor elválaszthatatlanul 
összefügg az angol anyanyelvű országok könyvtári és tájékoztatási rendszereivel. Kifejlesz
téséért és revíziójáért sokat tett az Egyesült Államok is. Az AACR első kiadása 1967-ben 
jelent meg. Ez ma már nincs érvényben, mivel az egész szabványrendszert átdolgozták. 
Első változata tökéletlennek bizonyult, és azt lehet mondani, hogy revíziója már szinte a 
kiadás pillanatában meg is kezdődött. Egyes könyvtárak, köztük például a Kongresszusi 
Könyvtár is, az AACR hiányosságainak kiküszöbölésére házi címleírási szabályzatokat 
dolgozott ki. Ez arra vezetett, hogy ugyanazon országon belül is eltérő értelmezések 
voltak érvényben. A nemzetközi helyzetet illetően pedig jelentős különbségek fordultak 
elő az angol és amerikai változatok között.

Az AACR revíziójára irányuló spontán tendenciák koordinálására és a nem zetközi 
szabványosítás eredm ényeihez történő felzárkózás céljából az A LA , valamint a brit és a 

kanadai könyvtáros egyesületek  szakértői 1974-ben létrehozták az AACR-JSC t (A A C R  
Irányító V egyesbizottság). A z Egyesült Á llam okban az AACR revíziójára ad h oc b izottság  

alakult, am ely az ALA-val és a JSC-vel együttm űködve nem csak az új AACR kidolgozásá
nak technikai feladataival foglalkozott, de egyeztető  konzultációkat fo ly ta to tt a k ön yv
táros-szakma érintett csoportjaival iss ’6 .

Az AACR revíziójára élénken reagált a londoni UBC Iroda is. V ezetője. D Andersen 
a szaksajtóban is k ifejtette  azt a vélem ényét, hogy az új AACR nek összhangban kell 
lennie az ISBD-vel7 . Ez a követelm ény teljesült: az AACR 2-t az ISBD/G alapján do lgoz
ták ki, ennek első kiadására8 1978-ban került sor, gyakorlati bevezetése az U SA-ban a 
nyolcvanas évek elejére to ló d o tt el.

Az NSDP, a C O NSER és az AACR 2 jelen tős m értékben járultak hozzá ahhoz, hogy  
egységesíteni lehessen az amerikai könyvtárak és tájékoztatási központok  keretében  m ű
ködő bibliográfiai adatbázisok nyelvi eszközrendszerét. A fokozatosan  kom patibilissé váló 
bibliográfiai adatbázisok országos hálózattá történő összekapcsolása a nyolcvanas évek



328 Sebestyén György

folyamán megvalósíthatónak tűnik. E célt szolgálja a Batíelle Jelentés 9 5 10, amelyet a 
CLR számára a Battelle Memorial Institute készített. A vizsgálat során azt kutatták, hogy 
milyen módszerek szükségesek az USA bibliográfiai adatbázisainak hálózattá történő 
összekapcsolásához, valamint, hogy az ezt szolgáló műveletek milyen várható hasznot 
hoznak. A hálózat központosításának perspektívájában behatóan elemezték az OCLC, az 
RLG/RLIN, a WLN és a Kongresszusi Könyvtár bibliográfiai adatbázisait, illetve hálózati 
koordinációs tevékenységét.

Társadalom tudom ányi Tájékoztatási K özpontok

Az Egyesült Államok legtöbb társadalomtudományi tájékoztatási központjáról 
külön tanulmányt is lehetne írni. Összesítő ismertetésüket is közreadták1 \  Jelen írásban 
néhány példával csak azt kívánom illusztrálni, hogy az Egyesült Államokban nem kizáró
lag a profitszerzés abszolút prioritására építve hoztak létre társadalomtudományi informá
ciós rendszereket. A tájékoztatási rendszerek létrehozása legtöbb esetben nem is tekint
hető teljesen önálló vállalkozásnak. Az USA-ban ugyanis nagyon bonyolult összefonódá
sok alakultak ki a szakirodalmi tájékoztatási központok, a tudományos könyv- és folyó
iratkiadók, a kutatóintézetek és egyetemek, a magánipar, az állami hatóságok, valamint a 
tudós társaságok között. J. Bodelle és G. Nicolaon a tudományos információ áram
lását elemezve az USA-ban feltárták a fenti összefüggéseket.12 Rámutattak arra, hogy 
még a magánvállalatok profitszerzésének teljesen alárendelt tudós társaságok sem szolgál
hatják eredményesen a profitérdekeket valódi tudományos teljesítmények nélkül.

A fentiekkel kapcsolatban példaként szeretnék utalni az ICPSR-re (Politológiai és 
Társadalomtudományi Kutatás Egyetemek Közötti Konzorciuma), amely a SSRC (Társa
dalomtudományi Kutatási Tanács), az NSF (Országos Tudományos Alapítvány), a Ford 
Alapítván és az AHA (Amerikai Történész Egyesület) aktív támogatásának eredménye
képpen a hatvanas években jelentős adatbázissá fejlődött. Az ICPSR a Michigan! Egye
tem Társadalomtudományi Intézetének felügyelete alatt működik, egyre inkább a szövet
ségi igények kielégítésére törekszik.

Más egyetemek is jelentős szerepet játszanak az Egyesült Államok társadalomtudo
mányi tájékoztatási tevékenységében. így példaként említhető a Wisconsini Egyetemen 
1966-ban létrehozott DPLS, amely egyaránt gyűjti a belső és külső kutatók által egyéni 
munkával, valamint más könyvtárak, tájékoztatási központok által intézményes keretek 
között létrehozott társadalomtudományi adattárakra vonatkozó információkat. Hasonló 
célokat szolgál a lowai Egyetem Politológiai Tanszékén 1969 óta működő SSDA (Társa
dalomtudományi Adatarchívum), amely 12 más felsőoktatási intézménnyel együttműköd
ve létrehozta a lowai Regionális Számítógépesített Hálózatot.

A nyelvi eszközrendszer nem zetközi integrációja

Az Egyesült Államok e témakörben elért eredményei közül elsőként az Országos 
Szociális Jóléti Konferencia számára 1960-ban készült Ho f f  er Jelentés társadalomtudomá
nyi terminológiai eredményeit említem, amelyek úttörő jelentőségűek.
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A Pittsbourgh-i Egyetem Információfelhasználási Laboratóriuma 1975-ben a 
COCTA-val (Fogalmi és Terminológiai Elemzési Bizottság) együttműködve olyan számító- 
gépesített szóbank kifejlesztését kezdte el, amely nem csupán gyűjti a szakszavakat, de a 
társadalomtudományokban használt fogalmak szisztematikus elemzése útján elvégzi az 
egyes fogalmak minden bizonytalanságot kizáró azonosítását, ezenkívül különválasztja a 
kulcsfogalmakat. (Meg kell jegyezni, hogy a COCTA későbbi konferenciája alapján meg
állapítható, hogy ez a vállalkozás sajnos még nem valósította meg eredményesen a maga 
elé kitűzött célokat.)

A Hawaii Egyetem professzora, F. W. Riggs az UNESCO számára 1979-ben dolgozta 
ki az INTERCONCEPT (Nemzetközi Társadalomtudományi Fogalmi Tájékoztatási 
Rendszer) rendszertervezetét. Az amerikai professzor egyébként kulcsszerepet játszott a 
COCTA megalakításában. Ugyancsak F.W Riggs nevéhez fűződik a társadalomtudományi 
információs problémák elemzését megalapozó ana-szemantikai elmélet kidolgozása is.
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