
366

Az alábbi írás nem tanulmányigényű, a szerző egy olyan gondolatot vet fel, 
amellyel úgy hisszük érdemes foglalkozni. A cikk megírásának és közreadásá
nak célja, hogy sarkallja az illetékeseket a kérdés tartalmi és műszaki 
kidolgozására.

A VIDEOTEX RENDSZER FELHASZNÁLÁSA 
A SZAKIRODALMI INFORMÁCIÓTERJESZTÉSBEN

TÓTH DEZSŐ

A Könyvtári Figyelő többször foglalkozott már a korszerű információterjesztés 
problémakörével. E folyóiatban jelent meg a mágnesszalagos, számítógépes adattárra 
alapozott pedagógiai információterjesztésről szóló írás is,1 a hazai pedagógiai információ- 
terjesztés időszerű feladatairól írott cikk szomszédságában.2 Mivel a pedagógiai informá
ciós rendszer korszerűsítése nem valósult még, így a téma még napjainkban is aktuális, 
sőt az információ jelentőségének növekedésével egyre inkább az. A pedagógiai innováció 
nemcsak a tudományban, de a gyakorlati tevékenységben is jelentős szerepet játszik, 
hiszen a pedagógia hatékonysága közvetlenül is befolyásolja a termelés mennyiségét és 
minőségét. A kultúrát napjainkban nemcsak fogyasztási szolgáltatásként, hanem beruhá
zó iparágként is figyelembe kell venni. A kultúra egyre inkább termelőerővé válik s ezért 
nem mindegy, hogy a munkába álló nemzedékek milyen műveltséggel kapcsolódnak be 
a termelésbe, és ezt a szintet mennyi idő alatt sajátították el. A korszerű pedagógiai 
információ gyors terjesztésének megszervezése tehát napjaink megvalósítandó feladatai 
közé tartozik. Tudom, hogy a pedagógiai információterjesztés összefügg a társadalomtu
dományi, sőt az egész hazai számítógépes tájékoztatás kérdéseivel. Az utóbbi években 
mintha előbbre haladt volna ez a kérdés, de megnyugtató módon és véglegesen nem 
rendeződött. A megoldatlan — vagy legalábbis a gyakorló könyvtárosok számára megol
datlannak látszó — kérdések motiváltak a következő oldalakon leírt gondolatok közlésére.

Úgy hiszem, abban mindenki egyetért, hogy a megnövekedett információ tárolására 
és visszakeresésére a manuális módszerek már nem alkalmasak. Az is egyértelmű, hogy 
a pedagógiai információterjesztést a primér dokumentumokat gyűjtő könyvtári hálózatra 
vagy hálózatokra kell építeni. Az is természetes, hogy most már elodázhatatlan a számító
gépre alapozott, a többi tudomány tájékoztatását végző hálózatokkal kompatibilis peda
gógiai információs rendszer megvalósítása. De amióta nálunk — 10—15 éve — felmerült 
a számítástechnika alkalmazása az információterjesztésben, a technika előrehaladt, és ma 
már más módszerekkel, egyszerűbb, olcsóbb tájékoztatást is meg lehet valósítani. Sőt, 
sok országban már évekkel ezelőtt meg is valósították. Ha azt akarjuk, hogy ne kerüljünk
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újra lépéshátrányba, cselekedni kell. E cselekedetre buzdít és tesz javaslatot — legalábbis 
kiindulási pontnak tekinthető javaslatot — ez a rövid eszmefuttatás.

A videotex—teletext rendszerekről

A  v id e o t e x — teletext információterjesztés a televízióhálózat műsorsugárzásával 
valósítható meg. A  hírlapok, folyóiratok, sőt a televízió is hírt adott már erről az informá
ciós lehetőségről, mégis azok számára akik most ismerkednek az említett rendszerrel, 
néhány mondatot a működéséről.

Leegyszerűsítve, a rendszer 3 alrendszerből áll. Az első, az adatbázis-központ, ahol 
az információkat tárolják, a második az ún. végberendezések rendszere, amely nem más, 
mint a lakásokban található, dekóderrel felszerelt televíziókészülék, a harmadik az infor
mációbeviteli végberendezés, vagyis olyan készülékek sora, melyekkel a teletext oldalak 
megszerkeszthetők és a műsort sugárzó adóra áttehetők.

Az információk lehetnek írásjelek, írásos szövegek vagy ábrák, grafikus szimbólu
mok, képek. A teletext oldalak 24x40 karaktert, összesen 960 karakterhelyet tartalmaz
nak. Ma már a világ több nyelvének betűkészlete és számos jel áll a szerkesztők rendelke
zésére. A megszerkesztett információt a televíziós műsorszórás keretében a műsorváltás 
ideje alatt kihasználatlanul maradt időszakban sugározzák. A teletext vagy videotex 
rendszerben az információterjesztés egyirányú, a televízió terminálján a beépített adapter 
bekapcsolása után azok az információk jelennek meg, amelyeket a központi adatbankból 
sugároznak. Több országban működik már az ún. kétirányú rendszer is, a VIEWDATA, 
ahol a postai telefonvonalak segítségével a „vevő” , a néző választhat az adatbankban 
lévő oldalakból.

A világ első teletext szolgálata PRESTEL néven Angliában indult és 1979 szeptem
bere óta rendszeresen működik. Azóta kidolgozták a javított változatát, kibővült a karak
terkészlet, megoldották a színes képek sugárzását stb. Japánban a CAPTAIN-rendszer 
ugyancsak 1979-ben kezdte meg működését, akkor 1000 előfizetővel, akik a bekapcsolt 
telefonvonalak segítségével juthatnak hozzá a kívánt információhoz. Európa sok államá
ban már túljutottak a kísérleti szakaszon és rendszeres információszolgáltatás folyik 
teletext vagy viewdata rendszerben.

A hazai kísérletek is biztatóak. A Magyar Posta, a Magyar Televízió, a Magyar 
Távirati Iroda, a Budapesti Műszaki Egyetem, az Országos Oktatástechnikai Központ 
dolgozik a rendszer kialakításán, a televíziógyártó cégek pl. a Videoton, kifejlesztette 
a prototípusát annak a színes televíziónak, amelyben már benne van az a dekóder 
(beépített áramköri kiegészítés), amely a vételt lehetővé teszi; Elkészült a nyomógombos 
távválasztó is. A műszaki feltételek adottak. Az említett készülékből, addig is amíg 
tömeggyártásra nem kerül sor, a kísérleti szakaszban részvevőknek a gyár hajlandó legyár
tani a készüléket. A teletext rendszer bármilyen információ terjesztésére alkalmas, nyilván 
kitűnően fel lehet használni pl. a postai hírszolgáltatásban, az MTI hálózatában a hírek, 
az iparban az innovációk terjesztésére, a kereskedelmi jellegű tájékoztatásra, stb. De 
ugyanúgy használható könyvtári információterjesztésre is. Ezt figyelembe véve készült
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az alábbi javaslat, a napjainkig megoldatlan pedagógiai információterjesztés megoldására. 
(A teletext, videotex a későbbiekben természetesen általánossá válhat és kiterjeszthető az 
egész hazai könyvtári információs rendszerre. A rendszer kapcsolódhat a számítógépes 
adatbankokra, sőt hálózatokra, de megoldható a nemzetközi információs hálózatokhoz 
való kapcsolódás is.) Felhívjuk olvasóink figyelmét az e számunkban megjelent Elektroni
kus elektrikus könyvtár c. írásra, amely a témához kapcsolódik.

Pedagógiai információterjesztés videotex rendszerrel

A pedagógiai információ — egyszerűsítve a fogalmat — tartalmazza a pedagógiának, 
mint tudományágnak az elméleti, gyakorlati ismeretanyagát. Ez az ismeretanyag nagyon 
sok részterületből áll össze, s mielőtt az információterjesztésről szólnék szükségesnek 
tartom definiálni mit értek alatta. A pedagógiai információ tartalmazza: — az irányítási, 
— az igazgatási, — a gazdasági, és — a szakmai területek működéséhez szükséges ismerete
ket, illetve az ezeket tartalmazó dokumentumokat. Ez a meghatározás tágabb területeket 
ölel fel, mint amit a kialakítandó rendszer az első időszakban elláthat. Ezért, az a javasla
tom, hogy az indulási — nevezzük kísérleti — szakaszban, egy szűkebb területet próbál
junk befogni. S ez az ún. szakmai információ, ebből is kiemelve a pedagógiai innovációt, 
amit a következőkkel lehetne meghatározni : pedagógiai innováció mindaz, ami új tudomá
nyos ismeretet tartalmaz (elméleti, gyakorlati, módszertani) s ennél fogva előreviheti 
a pedagógia megújulási, fejlődési folyamatát, vagyis információt kell adni mindarról a 
dokumentumról amelynek tartalma a felhasználás során segítheti a pedagógia haté
konyságát.

Nem kívánok részletesen foglalkozni az innováció összetevőivel, amit a szakiroda- 
lom általában tárgyi és eljárási részekre bont.3 A pedagógiában az innovációt a „pozitív 
és haladó jellegű újdonságot”4 vagyis az elméletet valamilyen dokumentum tartalmazza. 
Nem teljeskörűen, inkább csak jelzésszerűen a következő „innovációt” tartalmazó doku
mentumokat sorolom fel, fontossági sorrendben:

— kutatási jelentések,
— útibeszámolók,
— konferenciák anyaga,
— doktori, kandidátusi disszertációk,
— külföldi folyóiratok,
— külföldi anyagok fordításai,
— magyar folyóiratok,
— magyar nyelvű könyvek,
— idegen nyelvű könyvek,
— audiovizuális dokumentumok.
A felsorolás sorrendjét elsősorban a dokumentumok „átfutási” ideje határozta 

meg, de ez a sorrend természetesen a „tartalom” alapján változhat. Például a könyvek 
átfutási ideje a leglassúbb, de újdonság szempontjából tartalmasabb lehet a gyakorló
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pedagógusok számára, mint pl. a kutatási jelentés. Tehát nemcsak a tartalom, hanem a fel
használó szempontja is meghatározó lehet a sorrendben.

Ha az innovációs dokumentumokról szóló információk terjesztését akarjuk az első 
lépésben megoldani, akkor is csak fokozatosan lehet előre jutni. A felhasználók, a „foga
dók” körét a kísérleti szakaszban elsősorban — a kutatók, — a taneszközfejlesztők (tan- 
könyvírók, az eszközfejlesztők), — a képzőintézmények oktatóinak személyében 
gondolom behatárolni. De ez nem zárja ki, hogy az új iránt érdeklődő gyakorló pedagógu
sok érdeklődésére és igényére ne számítsunk.

Az „egyéni fogadók” az „intézményi fogadók” közvetítésével juthatnának az infor
mációkhoz. Ezek:

— Országos pedagógiai kutatóhelyek és szakköny vtá; ik,
pl. OPKM, OPI, OKI, OOK, OSZK, MTA stb. 10 intézmény

— egyetemek központi könyvtárai 20 intézmény
— tanárképző és tanítóképző főiskolák könyvtárai 40 intézmény

megyei könyvtárak 20 intézmény
— megyei pedagógiai intézetek könyvtárai 20 intézmény 

A felsorolt intézmények száma mintegy 100—110 körül van. Ezeket kell fogadóképessé 
tenni, vagyis felszerelni egy dekóderrel és távirányítóval felszerelt televízióval. A központi 
műsorszórás útján közvetített információs anyagot az említett könyvtárakban „veszik” , 
valamilyen módszerrel rögzítik, rendezik és a kialakult hagyományos módszerekkel 
(bibliográfia, újdonságjegyzék stb.) eljuttatják a potenciális felhasználókhoz. Ugyanakkor 
az egyes intézményekben is szükséges archiválni az anyagot, erre a célra amíg korszerű 
eszközök (videoszalag, videolemez, számítógép stb.) nem állnak rendelkezésre, a cédula- 
katalógus is megfelel. Az így sugárzott információból minden könyvtár kiválogatja hogy 
mit őriz meg a saját „adatbankjában” , hiszen a későbbiek során úgy kell kiépíteni a köz
ponti adatbankot, hogy az ott tárolt információk bármikor lehívhatók legyenek. Az egyes 
intézményeken belüli vagy a külső felhasználók részére az információ eljuttatását minden 
könyvtárnak külön-külön kell megszerveznie. Erre legjobb módszer a témafigyelő szolgá
lat, mert így válogatott és viszonylag „zörejmentes” információt kaphatnak az olvasók, 
kutatók. Ugyancsak a fogadó könyvtáraknak kell gondoskodniuk arról, hogy a felkeltett 
érdeklődést kielégítsék, vagyis a primer dokumentumot beszerezzék.

Az információs adatbank, az „adó” oldal kiépítése

A videotex-rendszer egyik részeleme a központi adatbank, ill. annak kiépítése. 
Az adatok tárolása, — mivel az információs szolgáltatás jövőjéről van szó, — számítógépes 
formában oldható meg. E gépi háttér biztosítása nálunk is megvalósítható, akár már 
működő számítógéppel rendelkező intézményben (pl. MTA Könyvtár, SZÁMOK stb.) 
vagy új gép beállításával az OPKM-beri.

Szervezési kérdésekkel függ össze viszont az információk összegyűjtése. Ezt 
a munkát az OPKM-nek kell vállalnia, bevonva mindazokat az intézményeket, melyek 
„vevő”-ként is szóbajöhetnek. Az egyes intézmények meghatározott időszakonként,
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vagy a dokumentum beérkezése után azonnal, beküldenék a központba a dokumentum
leírásokat. A feldolgozás az érvényes új szabványok szerint történhet, amit ki kell egészí
teni néhány soros tartalmi ismertetéssel és a lelőhely feltüntetésével. A magyar könyvek 
adatlapját az OPKM-ben kellene elkészíteni, mivel a kötelespéldány szolgáltatás útján 
a könyvtár minden pedagógiai dokumentumot megkap. A külföldről beszerzett idegen 
nyelvű könyveket minden partner jelenti, (esetleg a központi katalógus clearing szolgál
tatását is be lehetne kapcsolni) ugyancsak feldolgozza az idegen nyelvű folyóirat állomá
nyát, valamint a kéziratos anyagait is. Az audiovizuális dokumentumokról elsősorban az 
OOK nyújt tájékoztatást. Az információs dokumentumok teletext oldalra történő feldol
gozása céljából el kell készíteni az adatlapot (beviteli bizonylat) amelyre a bibliográfiai 
és szakrendi adatok kerülnek, és így kerülhetnek sugárzásra, illetve a központi adatbank
ban történő tárolásra. A begyűjtött információs adatok gépi szerkesztése az OOK jelenlegi 
gépparkjával megoldható és az itt elkészített oldalak valamilyen hordozón rögzítve (video
szalag, lemez stb.) kerülhetnek fel a televízióba sugárzásra. Egy teletext oldalra az adatok 
és az annotációk terjedelmétől függően 4 —8 cím helyezhető el. A jelenlegi műszaki adott
ságok kb. 200 oldal folyamatos sugárzását biztosítják.

A televízió bármelyik csatornája felhasználható a sugárzásra^ de az időpontot előre 
rögzíteni és arról a televíziós készülékkel rendelkező „vevő”-ket értesíteni kell. Az infor
mációs adatok mennyiségétől függően lehet meghatározni az adás időmennyiségét, (heti 
1—2 alkalommal, 4 —6 óra stb.) de be kell iktatni ismétléseket is, hiszen bármikor, bárhol 
előfordulhat, hogy valamilyen külső ok miatt a sugárzott adást nem tudják fogni és 
rögzíteni. Az elkészült oldalakat a központi adatbankban archiválni kell, és megoldani 
a visszakeresést is. Ennek előfeltétele a pedagógiai tezaurusz kidolgozása. Ha készen van 
a tezaurusz vagy más tárgyszókészlet, a teletext oldalakat ehhez kapcsolódva lehet meg
szerkeszteni. A többoldalú visszakeresés céljából a különböző dokumentumok külön 
oldalakra történő szerkesztése is elképzelhető. Az ilyen szerkesztés a „vevő”-ket is segít
heti, mert pl. aki a legfrissebb külföldi folyóiratok cikkeit keresi, csak ezeket az oldalakat 
rögzíti az adás során, illetve interaktív kapcsolat létesítése esetén ezeket hívja le az adat
bankból. Ezzel a módszerrel külön könyvek — bibliográfiai kötetek — szerkeszthetők 
egy-egy témából. Később a számítógépes tárolás megvalósítása után a sornyomtató segít
ségével gyorsan és könnyen lehet tematikus bibliográfiákat előállítani.

A videotex további felhasználása

A kísérleti szakaszra a pedagógiai információ egyik részterületének terjesztésére 
tettünk javaslatot, de természetes, hogy a későbbiekben a tudományág teljes információ
szolgáltatását meg kell oldani. A tapasztalatok felhasználásával bővíthető az információk 
területe és mélysége. Ha a dekóderrel felszerelt televíziókészülékek sorozatgyártása meg
indul, újabb intézmények (városi, járási könyvtárak, középiskolák, általános iskolák) 
kapcsolódhatnak be a „vevők” körébe.
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A pedagógiai információterjesztés teljessé tétele után, vagy vele párhuzamosan 
kiterjeszthető az információterjesztésnek ez a módja más területekre is. Csak néhány 
„ötlet” a bővítésre:

— Az MNB időszaki kiadványok repertóriuma által feltárt folyóiratcikkek bibliog
ráfiai adatainak sugárzása. (Természetesen kibővítve a figyelt folyóiratok listá
jával.)

— A könyvtárak által készített bibliográfiákról információ vagy maguknak a bib
liográfiáknak a közlése.

— Az egyes könyvtárakba bekerült külföldi könyvekről tájékoztatás.
— A Könyvtárellátó újdonságai.
— Könyvtári felszerelések, bútorok, legújabb termékeiről információk stb., stb. 
A dekóderrel felszerelt televíziókészülékek elterjedésével közvetlenül a tanításban

felhasználható médiumok sugárzása is megoldható. (Képek, ábrák, képletek, diafilmek, 
filmek, transzparensek stb.). A teletext, videotex rendszernek szinte korlátlan lehető
ségei vannak az oktatás, a közművelődés segítésében. A Magyar Televízió akkor töltheti 
be igazán funkcióját, segítheti a magyar közoktatást, közművelődést ha vállalja ezt 
a szerepet.
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NAPI 10 DOLLÁRT (vagy egész évre 100 dollárt) kell fizetnie a denveri Városi Könyv
tárban a számítógépes tájékoztató szolgáltatások használatáért mindenkinek, aki nem 
helybeli lakos. Az intézkedés ellen sokan tiltakoznak a tájékoztatás szabadsága nevében 
— a könyvtárnak viszont évi 1,2 millió dollár költségvetési hiányra kell fedezetet találnia.

(Advanced Technology — Libraries, 1982. feb.)
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