
Tekintve, hogy a válaszolok véleményei és javaslatai az Uj Könyveket mint 
realitást veszik figyelembe, a körkérdés egyik talán legfontosabb tanulsága, 
hogy a közművelődési könyvtárak állománygyarapítási munkájukat elképzel
ni sem tudják a kéthetenként megjelenő gyarapítási tanácsadó nélkül. Mű
velődéspolitikai szempontból tehát arra kell törekedni, hogy a szerkesztés 
munkája a használók véleményeiben kifejeződő, gyakorlatilag megvalósítha
tó általános követelményeknek az eddiginél jobban megfelelhessen.

Szelektív információs szolgáltatás 
a mezőgazdasági termelés részére

HERPAY Balázsné

A közreadott ismeretek exponenciális növekedése és ennek nyomon követé
se egyre nagyobb feladat elé állítja a népgazdaság valamennyi ágában dol
gozó szakembereket. Különösen vonatkozik ez a mezőgazdaságra, ahol 
még az oktató-kutató központok is sokszor távoiesnek a nagyobb városok
tól, az üzemek (állami gazdaságok, termelőszövetkezetek) többsége pedig 
falun helyezkedik el, igy részükre az információáramlásba való bekapcso
lódás már ezért is nehéz. Problémát jelent a gyakorlatban dolgozó mező- 
gazdasági szakemberek részére továbbá a - bár javuló tendenciát mutató - 
hosszú munkaidő, amely 10-12 óra a term elési idényben, amikor még a 
hétvégi pihenőnapokat is időnként munkával töltik. A nehézségeket fokozza, 
hogy az üzemekben dolgozó szakemberek közül nyelvtudás hiányában arány
lag kevesen tudják a külföldi irodalmat, értesüléseket közvetlenül haszno
sítani.

A  szakmai információnak az az egyre nehezebbé váló kérdése pedig, hogy 
az értesülések özönében a tájékozódás fokozott erőfeszítést kíván, a mező- 
gazdaságban a többi népgazdasági ághoz hasonlóan szintén fennáll. A te l
jesség igénye nélkül néhány adat a MÉM terület információmennyiségéhez; 
csak a sajtótermékekre koncentrálva:

Tudományos, ism eretterjesztő és szakmai irodalom (egyedi kiadvány *könyv 
+ füzet) 1971 folyamán 4214 db jelent meg, ebből mező és erdőgazdasági, 
valamint állattenyésztési 281 db volt (KSH adat). 1 2

1. Könyvkiadás: évente kb. 100-120-ra tehető a mezőgazdasággal, 
éle lm iszeriparral, erdészettel és elsődleges faiparral kapcsola
tosan megjelenő szakkönyvek száma (a felsőfokú tankönyvekkel 
együtt).

2. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) Tájékoz
tatási Főosztálya évente kb. 50 fé le  brosúrát, plakátot és röp
lapot bocsát ki, 100 000-es példány számban.
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3. A  napilapok és hetilapok legtöbb száma közöl az ágazatra vonat
kozó értesüléseket. A népszerű tudományos lapok rendszeresen 
közölnek cikket mezőgazdasági tárgykörből: Búvár, Elet és Tudo
mány, Term észet Világa.

4. Szaklapok: A MÉM területén rendszeresen megjelenő szaklapok 
száma 51-re tehető. Ezenkivül a kapcsolatos tudományterületeken 
kb. 6 szaklapban lehet az ágazatra vonatkozó cikkeket találni.

5. Rendszeresen megjelenő kiadványok: a kutató és oktató intézmé
nyeknek 35 féle, az Állami Gazdaságok vonalán 3 féle, a Term e
lőszövetkezeti Szövetségek területén legalább 20 féle, a szaktanács 
adással kapcsolatban központilag 3 féle, az egyes intézményeknél 
kb. 10 féle kiadvány jelenik meg évente, különböző gyakorisággal.

6. A rendszeresen (havonta, kéthavonta) megjelenő dokumentációs 
kiadványok száma 10 a mezőgazdaság és erdészet, és 3 az é le l
m iszeripar területén.

7. Egyedi kiadványok: Minisztériumi fejlesztési koncepció (évi 10-15 
féle), a kutató és oktató intézmények gyakorlat felé kiadott mód
szere i (évente kb. 20 féle), az AGROINFORM témaösszeáiiitásai 
(évente kb. 30 féle), tanácsok, vállalatok, üzemek uj eljárásokat, 
eredményeket, alkalmazási módokat ismertető kiadványai.

8. A terület könyvkiadáson kivüli egyedi kiadványainak száma évi 
1000-1100-ra tehető, periodikus kiadványokban leközölt cikkek, 
tanulmányok, ismertetések száma átlagosan 6500-7000 évente.

A sajtótermékeken kivül természetesen a többi információhordozó (kiállí
tás, film , bemutatók, előadások stb. ) is sok értesülést közvetít.

Mint látható, ill. az előzőekből is kitűnik, a mezőgazdaságba megfelelő 
mennyiségű tudományos-műszaki információt áramoltatnak. Az értesülések 
hatékony, szelektív terjesztési módszerei és a felhasználók ism eretgaz
dálkodásának színvonala azonban esetenként kívánnivalót hagy hátra.

Az információellátottság, - igény és - szükséglet felm érésére az Agro- 
inform az 1969-70-71 évek folyamán kérdőíves vizsgálatot végzett. A fe l
mérés elsősorban a termelésben dolgozók igényeit volt hivatott feltárni.
A kutatás, oktatás, irányítás elvárásai ugyanis jobban ismertek és ennek 
alapján megfelelően kielégítettek voltak, az előző években kialakult szol
gáltatások segítségével.

E felm érés során évi 400-500 kérdőív került kiértékelésre, majd a 3 év 
anyaga összesítésre. A felmérésből egyértelműen kitűnt, hogy a mezőgaz
dasági termelésnek speciális, tömör, gyakorlati kiadványokra lenne igénye. 
A vizsgálat felhívta a figyelmet arra, hogy a mezőgazdasági gyakorlatban 
dolgozó felsőfokú képzettségű, vagy azzal egyenértékű tudásu szakemberek 
információk iránti kívánságai egyre differenciáltabbak és a zárt technológiák 
term elési rendszerek bevezetésével komplexen jelentkeznek. Különböznek
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még ezek az információigények egyrészt szakágazatok szerint egymástól, 
másrészt a kutatók-oktatók igényeitől. Továbbá a gyakorlati szakemberek 
tájékoztatási elvárásaikat esetenként nem tényleges információszükségletük, 
hanem a legkorszerűbb módszereket és formákat még nem ismerő igényeik 
alapján adják meg, akkor is olykor homályosan.

A  tájékoztatási intézménynek, amely részükre speciális kiadványt akar in
dítani, mindezeket a problémákat ismernie kell ahhoz, hogy a nyújtott é r 
tesülések valóban hatékonyak legyenek. A cél a szakembercsoportok szá
mára olyan szelektiv információs szolgáltatások létrehozása, amelyek tar
talmukban és formájukban információs szükségletüknek megfelelnek.

Az egyik ilyen szolgáltatástípust egy speciális ágazat, a szőlészet-borászat 
terén inditotta be az Agroinform  1970 júniusában. Itt ugyanis konkrét igény 
és megkeresés érkezett a gyakorlati szakemberek részérö l a külföldi iro 
dalommal történő folyamatos ellátás iránt.

A  kiadvány koncepciója a bevezetőben érintett problémák, az irodalomból 
és személyesen megismert korszerű módszerek, valamint egy 3 éves in
formációigény - és - ellátottság felm érés szintézise alapján alakult ki.

A  KIADVÁNY FORMAI ISMÉRVEI

Miután kevés idővel rendelkező, nem kutató tipusu felhasználókról van szó, 
nagy súlyt fektettünk a formai követelménj’-ekre. A kiadvány fektetett A4 
méretű, élénk sárga, borospohárral és szőlőfürttel diszitett lakkozott fe 
dőlapot kapott. A  három hasábos szöveg IBM Írógéppel, rotaprint sokszo
rosítással készül, az egyes fő témák között választólapokkal, amelyeken 
a feldolgozott anyag rövid indokolása is megtalálható. A részletes tarta
lom jegyzék-oldal után a kiadvány célját, használatának módját ismertető 
állandó szöveg látható. A szöveget sok helyen ábrák lazítják fel, eseten
ként - amennyiben a szöveghez nincsen elég ábra - a témához kapcsolódó 
tárgyú diszitő jelleggel. A hely teljes kihasználására - ha a szöveg nem 
tölti kj a teljes oldalt - kapcsolódó híranyagot iktatunk be. Egy-egy szám 
terjedelme kb. 40-50 oldal, az indexen kivül, m ivel ennél nagyobb te r je 
delmű anyagot ezek a felhasználók már nem olvasnának el figyelmesen. A 
megjelenés gyakorisága havi, igy biztosítható a folyamatosság.

A KIADVÁNY TARTALM I ISMÉRVEI

Az egyes részek három részből állnak: irodalm i ismertetésekből, Fórum 
rovatból és egy szőlészeti-borászati KWIC indexből.

1. A témakiválasztás és feldolgozási mód a felhasználóra orientált. A  ki
adványban termelést érintő kérdésekkel kapcsolatos irodalom kerül ism er
tetésre, a lényegre komprimált, de mégis olvasmányos formában. K ife je
zett igény volt - és ez találkozott az Agroinform  elképzeléseivel is -, 
hogy a kiadvány egyes számai egy-egy témával foglalkozzanak, tehát mono- 
tematikusak legyenek. így ugyanis az értesülések nem sikkadnak el olyan
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könnyen, jobban meg jegyezhetők és visszakereshetők. Az egyes témák a 
szőlészet-borászat egy-egy kérdését teljes szélességében dolgozzák fel, 
érintve mind a termesztési-technológiai, mind szervezési, Ökonómiai, 
növényvédelmi, statisztikai stb. problémákat.

2. A külföldi irodalom ismertetési rész mellett helyet kap a kiadványban 
egy kb. 8-10 oldal terjedelmű Fórum rovat. Ebben vagy a főrovatban tár
gyalt témához kapcsolódó magyar vonatkozású cikkek, ismertetések, vagy 
fontos híranyagok kapnak helyet. Évente 3-4 számban előtérben álló kér
désekben vitát is indítunk.

Mind a főrovat, mind a fórum tematikája előzetesen rögzített a szerkesz
tőbizottsággal, amelynek tagjai a felhasználói kör egyes képviselői.

3. Szőlő - Bor Index. Ebben a kiadványban kerül közreadásra a MÉM tár
ca első számitógép közbejöttével készült KWIC rendszerű indexe, szerző i 
névmutatóval kiegészítve. Az index fe lö le li a téma teljes vertikumát az 
Agroinform  Agrárirodalm i Szemle, Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia, 
Külföld mezőgazdasága és Mezőgazdasági Tanulmányutak c. kiadványainak 
szőlészeti-borászati és azzal kapcsolatos feltárt irodalma alapján; készül 
havonta. Használója biztos lehet, hogy a szőlészet-borászat terén vala
mennyi hazai- és külföldi, a magyar szakkörök számára lényeges közzé
tett ism eretrő l ezúton egy helyen gyorsan tudomást szerez.

Egy-egy száma kb. 140-160 cim (esetenként mücim) és címenként 4-6 
releváns szó kerül kijelölésre, a címekhez tartozó valamennyi szerzővel.
A hivatkozás a m egfelelő dokumentációs kiadványra történik. Az input 
és output Optima 527 lyukszálagos berendezéssel, a permutálás Minszk 
22 számítógéppel készül. Az indexből kikeresett anyagokat a Szőlő-Bor 
Index végén lévő, előre elkészített levelezőlapon lehet az Agroinform tól 
eredetiben, másolatban, vagy fordításban igényelni.

VISSZACSATOLÁS

Másfél év tapasztalata egy újszerű szolgáltatással kapcsolatban meglehető
sen kevés, egyre több azonban a felhasználóktól személyesen kapott ref
lexió, amely nagyon pozitív. A folyamatos visszacsatolás biztosított a 
szerkesztőbizottságon keresztül, amelynek tagjai egyes megbeszéléseken 
részletesen kitérnek a szakemberek elhangzott véleményére és igényeire. 
Azt, hogy a felhasználók mennyire magukénak érzik a lapot, bizonyítja 
az első vitatémánkhoz érkezett nagyszámú hozzászólás is.

Miután a kiadvány a konkrét szőlész-borász termelési kör információs el
látásán kívül modellül kíván szolgálni más szakterületek részére is, ér
dekes megemlíteni, hogy több más ágazat is érdeklődik hasonló speciális, 
differenciált igények kielégítésére hivatott információs szolgáltatás iránt.
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