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TAJÉKOZTATÂSÜGY KANADÁBAN

SZŐNYI KATALIN

A szerző tanulmány úti tapasztalatait adja közre.

A könyvtári és információs szolgáltatások jövőbeni tervezőinek legnagyobb prob
lémája és legfontosabb megoldandó feladata Kanadában (úgy vélem egyébként, hogy ez 
más országra is általánosítható), hogy a társadalom növekvő információs igényével lépést 
tartsanak, kielégítsék azt. Az ország jóléte szempontjából a hatékony információellátás 
különös jelentőségű a kutatásfejlesztés és a független kanadai ipar számára. Kanada 
mindkét területen lemaradással küszködik.1 A K+F költségeik a nemzeti jövedelem 
1%-át sem teszik ki, s ennek csak kis töredékét fordítják az információs szolgáltatás 
fejlesztésére. Az információ sajátos gazdaságosságát és a kanadai gazdaság sajátosságait 
tekintve az információszolgáltatások fejlesztése nem eléggé ösztönző a magánszektor szá
mára, ezért a helyzet várhatóan nem javul a kormány anyagi és erkölcsi támogatása és 
tevékenysége nélkül. Ezt a tényt perdöntőnek tartják akkor, ha Kanada hatékony könyv
tári és információs rendszert akar kifejleszteni az elkövetkezendő 10—15 évben.

Azokban az országokban, ahol az információs „ipar” a gazdaságon belül súlyt és 
elismerést szerez, ott ez az információs „ipar” a gazdasági növekedés és a társadalmi 
fejlődés egyik elismert mozgatórugójává válik. Kanadában még nem tartanak itt, ugyanis 
véleményük szerint az információs ipar fejlődésében döntő tényező az adatbázisok bel
földi előállítása és az információs technológia belföldi színvonala, s náluk úgy vélik, 
egyik sincs a megfelelő szinten. Ennek következménye a nagyfokú függőség mind magá
tól az importált információtól, mind az importált információs technológiától.

Felismerve a helyzet súlyosságát, jó néhány tanulmány és értekezés készült a fenti 
tárgykörben az utóbbi időben Kanadában, amelyek egységesen hangsúlyt fektetnek a 
kanadai adatbank „ipar” fejlesztésére illetve ennek elmulasztásából származó károkra és 
hátrányokra. Az egyik tanulmány2 például így festi le a várható helyzetet abban az eset
ben, ha ez a fejlesztés elmarad:

„Néhány amerikai hálózat, amely az előfizetők otthonába viszi az információt, 
ugyanúgy uralni fogja a piacot, mint ahogy az amerikai online rendszerek lényegé
ben monopóliummal rendelkeznek ezen a kontinensen a számítógépes bibliográfiai 
keresések fölött. Az amerikai interaktív televíziós rendszerek is — akár az átlagos 
nézőkről, üzletemberekről vagy intézményekről legyen szó -  megpróbálnak betörni 
a kanadai piacra. . . Ez a külföldi verseny az információs ipar dolgozóira nézve sú
lyos gazdasági és szociális következményekkel jár. Az információ beáramlása Ka
nadába növekszik, ez a fizetési mérleg növekvő deficitjéhez vezet, és hosszabb
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távon további kulturális függőséget eredményez az Amerikai Egyesült Államok 
irányában.”
Az adatfeldolgozással kapcsolatos adatáramlás az amerikaiak Kanadában levő fiók

vállalataiból az Egyesült Államokban levő központokba Kanada számára már eddig is 
több száz millió dollár kiáramlását jelentette az országból. Azt becsülik, hogy az impor
tált számítógépes szolgáltatások értéke 1985-ig évenként körülbelül 1,5 milliárd dollárral 
nő majd. Ezzel összefüggésben erre az időre várhatóan 23 ezer ehhez kapcsolódó állás 
szűnik meg.3 Ezt a tendenciát csak a kormány beavatkozása állíthatja meg. Az elkövet
kezendő években olyan átmeneti mechanizmusra van szükség, amelyben a kormánynak 
kell magához ragadnia a kezdeményezést mind az információs technológia előbbrevitelé- 
hez szükséges lehetőségek megteremtésével, mind pedig a hazai információs erőforrások 
mozgósításával és egységesítésével.

Egyes szövetségi kormányszervek, mint például a Kanadai Nemzeti Könyvtár vagy 
a Kanadai Tudományos és Műszaki Információs Központ (Canada Institute for Scientific 
and Technical Information, CISTI), amelyek országos feladatkörrel, és így széles körű 
felelősséggel rendelkeznek bizonyos szolgáltatás fajtáknál, kulcsfontosságú szerepet ját
szanak ebben az átmeneti mechanizmusban.

Az UNESCO és a KSH-SZÁMOK támogatásával megvalósult tanulmányutam során 
1 hetet töltöttem Ottawában, ahol meglátogattam az előbb említett két intézményt vala
mint a Nemzetközi Kutató-Fejlesztő Központot (International Development Research 
Centre, IDRC). Az ott szerzett tapasztalataimról szeretnék beszámolni a továbbiakban.

A Nemzeti Könyvtár

A Kanadai Nemzeti Könyvtárat 1953-ban alapították, ekkor vált ki a Parlamenti 
Könyvtárból 300 000 kötettel. 1967-ben kapott önálló épületet, ahová már 400 000 kö
tettel költözött át. A Nemzeti Könyvtártól országos szintű szerepet várnak el, amelynél 
a hangsúly a számítógéppel támogatott könyvtári hálózat koncepciójának kialakításán, 
a realizálási és a hosszú távú fejlesztési stratégia kialakításán és megvalósításán van. Ennek 
a célnak az érdekében a Nemzeti Könyvtár szorosan együttműködik elsősorban a CISTI- 
vel, a torontói Egyetemi Könyvtárral és a québeci Nemzeti Könyvtárral, ahol már fejlett 
számítógéppel támogatott könyvtári rendszerekkel dolgoznak. Az együttműködés gépi 
alapja a DOBIS rendszer.

A DOBIS rendszert 1978 ősze óta használják online keresésre és katalogizálásra. 
Első felhasználói a Nemzeti Könyvtár sorozati részlege és a CISTI volt. Ekkor 20 terminál 
kapcsolódott a rendszerre, az adatbázis pedig csak néhány száz rekordból állt. 1981 őszén 
már 12 könyvtárból több mint 200 terminálról érhető el a majd 2 millió rekordot tartal
mazó adatbázis. Az online rendszer használói rendszeres időközökben egyéb szolgáltatá
sokat is kapnak, így például: katalógusokat mikrofilmlapon, nyomtatott sorozati és 
szerzeményezési listákat, katalógus kártyákat, géppel olvasható bibliográfiai rekordokat.

A DOBIS rendszer üzembeállításával a könyvtári tevékenységek hatékony támoga
tását akarták elérni a szolgáltatások javítása céljából az alábbi területeken:

— megbízható és átfogó bibliográfiai adatbázis kiépítése

Könyvtári Figyelő 29(1983)1



Tájékoztatásügy Kanadában 55

— könyvtári anyagoknak és helyüknek a gyors és pontos azonosíthatósága a könyv
tári hálózaton belül

— a bibliográfiai információ feldolgozás és visszakeresés költségnövekedési üte
mének csökkentése

— információ szállítás a vezetők részére elsősorban a beszerzések hatékonyabbá 
tétele érdekében (átfedések, hiányterületek, beszerzési politika összehangolása)

-egy decentralizált kanadai könyvtári hálózatban, amely nemzetközi csatlakozási 
pontokkal is rendelkezik,a szövetségi kormány csomópontjaként működjön. 

A DOBIS rendszer online üzemmódú integrált program rendszer, amely valamennyi 
könyvtári funkció számítógépes támogatását el tudja látni. A DOBIS rendszer öt alapvető 
modulból áll:

— keresés;
— katalogizálás, beleértve az egységes katalógus karbantartását és formai ellenőrzé

sét;
— szerzeményezés;
— köröztetés, beleértve a könyvtárközi kölcsönzést;
— sorozatok ellenőrzése.
A DOBIS rendszer MARC kompatibilis, és így a saját előállítású bibliográfiai tételek

hez az Egyesült Államokbeli Kongresszusi Könyvtár és a Kanadai Nemzeti Könyvtár 
bibliográfiai rekordjai hozzáadhatok és szelektíven hozzá is adják a DOBIS adatbázisban. 
A kétnyelvű Kanadában nagyon vonzó tulajdonsága a DOBIS rendszernek, hogy két
nyelvű hozzáférést biztosít a bibliográfiai adatbázisokhoz és a lekérdező dialógus is 
választhatóan angol vagy francia nyelvű.

A DOBIS rendszerrel a Nemzetközi Könyvtárnál jelenleg az alábbi feladatokat 
oldják meg:

— katalogizálás,
— egységes könyvkatalógus előállítás;
— egységes sorozati katalógus előállítás;
— könyvtárközi kölcsönzés (lelőhely keresés);
— saját sorozati állomány nyilvántartása és ellenőrzése;
— rendelésnyilvántartás.

A Kanadai Tudományos és Műszaki Információs Központ

A központot (CISTI) a kanadai Nemzeti Kutató Bizottság alapította 1974-ben. 
A központ feladata egyrészt az ország tudományos és műszaki információval való ellá
tása, másrészt új információs módszerek és szolgáltatások kifejlesztése, bevezetése. 
Ennek szellemében gépesítik a könyvtári tevékenységüket, ill. információs szolgáltatá
saikat.

A könyvtári tevékenységek gépesítéséhez az előbbiekben említett DOBIS program- 
csomagot használják. A könyvtári állomány dokumentumait 1978-ig visszamenőleg tá
rolják gépi adatbázisban, még nem döntötték el, hogy mi legyen a régebbi anyaggal. 
Jelenleg a következő tevékenységeket végzik a DOBIS segítségével a CISTI-nél:
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— katalogizálás;
— könyvtárközi kölcsönzés (lelőhely keresés)'
— előszerzeményezés;
— folyóiratok nyilvántartása.
A központ 253 kanadai könyvtár folyóiratállományát tartja nyilván, és így 48 000 

tudományos, műszaki és orvosi szakfolyóirat lelőhelye kereshető vissza, és emellett adatok 
is kaphatók a meglevő számokról.

Figyelemre méltó, hogy a DOBIS rendszerrel kezelik a bibliográfiai adatbázison
kívül

— azon szakértők listáját Kanadán belül, akik vállalták, hogy segítenek saját té
májukban a hozzájuk fordulóknak,

— a kutatás-fejlesztési támogatások, szubvenciók nyilvántartását (kb. 100 ezer 
tétel!).

(Az adott intézménynek nyújtott támogatással egyidőben adják át a CISTI-nek 
az információt magáról a támogatásról, a kutatás-fejlesztés témájáról!)

A. fordítások nyilvántartását most viszik számítógépre. Külön tanulmányt készítet
tek a legalkalmasabb programrendszer kiválasztására. Közel 100 adatbázis-kezelő rendszer 
közül a Hewlett-Packard gépen futó MINISIS került ki győztesen. Most kezdik el ennek 
alapján a rendszerszervezési munkát. Igen érdekesek azok az indokok, amelyek alapján 
nem a DOBIS rendszert választották a fordításnyilvántartás gépesítéséhez:

— nagyon jó katalogizálásra, szabványos feldolgozásra, de nem elég hatékony 
többszempontú keresésre;

— nem elég flexibilis az input tekintetében;
— könyvtári célú outputok készítésére kiváló, speciális igényeket nehezebb meg

valósítani.
A központ két számítógépes tájékoztatási rendszert is üzemeltet:

— a CAN/SDI-t, amellyel batch üzemű témafigyelést végeznek előfizetőiknek 19 
adatbázisból, 3 200 profilra, és a

— CAN/OLE-t, amely online lekérdezési lehetőséget biztosít több tudományos és 
műszaki adatbázishoz (kétnyelvű lekérdezést biztosítva: angol, francia). A CAN/ 
OLE a Trans-Canada Telephone System DATAPACK nevű adatátviteli háló
zatán keresztül több mint 50 városból elérhető. A központ saját igény esetén 
gondoskodik a releváns dokumentumok beszerzéséről is.

A Nemzetközi Kutató-Fejlesztő Központ

Ezt a központot a Kanadai Parlament hozta létre 1970-ben, hogy az országban fo
lyó kutató-fejlesztő munkákat a fejlődő országok számára hasznosítsa.

Önálló szervezet, amelyet egy 21 tagú testület (a tagok különböző országokból 
vannak) irányít, határozza meg a központ politikai irányvonalát, hagyja jóvá az egyes 
projecteket. A központ célkitűzése: a fejlődő területek országos támogatása tudományos 
és technikai ismeretek átvitelével, információs és adatközpontok felállításával, üzemelte
tésével, kutatások indításával és támogatásával. Tevékenysége 5 területre összpontosul:
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— egészségügy,
— mezőgazdaság,
— társadalomtudományok,
— informatika,
— hírközlés.
Az informatikán belül indították 1972-ben a számítógépesített információs rendsze

rek elnevezésű projectet, amelynek célkitűzései:
— online rendszer kiépítése saját könyvtári tevékenységük számítógépesítésére;
— géppel olvasható adatbázis saját adatállományukból j
— kapcsolattartás, hálózatkiépítés más intézményekkel nemzetközi szinten;
— tapasztalatszerzés, hogy segíteni tudjanak a fejlődő országoknak saját számí

tógépes rendszerük kiépítésében.
A választás a genfi Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban kifejlesztett ISIS program- 

csomagra esetemért:
— az adatbevitel, visszakeresés interaktív,
— sok batch üzemű funkciója van a könyvtári tevékenységekre,
— már sok helyen installálták,
— alkalmas szabványos formátumú mágnesszalagos cserére,
— már abban az időben két olyan adatbázis volt, amely fejlődő országok irodalmát 

tartalmazta.
Pénzük nem volt saját gép vételére, ezért kezdetben külső gépen futtatták programjaikat. 
Költséges volta miatt 2,5 év után elhatározták, hogy saját gépet vesznek.

A gépkiválasztás alapvető szempontjai között szerepelt, hogy a géptípus fejlődő 
országok számára is elérhető legyen, hogy az ISIS program átvihető legyen, és ne legyen 
nagyon költséges. Több rendszer vizsgálata után a Hewlett-Packard 3000 típusú gépe 
nyert.
További döntést igényelt:

— az ISIS programot egyszerűen átkódolják a Hewlett-Packard gépre^ aminek
•  előnye : gyors és egyszerű
•  hátránya: nem használják ki a.Hewlett-Packard gép rendszeréből adódó lehe

tőségeket vagy
— a Hewlett-Packard adatbáziskezelő rendszerét (IMAGE) adaptálják és használják, 

aminek
•  előnye : már készen van
•  hátránya: nem tud változó hosszúságú rekordokat kezelni;

nem tud változó hosszúságú mezőket kezelni; 
szövegbe beépített kulcsszavakat nem tud felismerni, 
nincs könyvtári funkciókat kezelő része.

Végül úgy döntöttek, hogy az ISIS programcsomag jellemzőit figyelembe véve, de 
ugyanakkor a Hewlett-Packard gép meglevő lehetőségeit maximálisan felhasználva fejlesz
tették ki a MINISIS programcsomagot kb. 4 emberévnyi rendszerszervezői és programzói 
munkával.
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A MINISIS program támogatja a központ könyvtári tevékenységét, online elérési 
lehetőséget biztosít a saját dokumentumállományhoz és a saját fejlesztésű adatbázisokhoz 
(DEVIS és SALUS) valamint néhány nem profitszerző intézmény (FAO, ILO, UNESCO, 
UNIDO) által előállított adatbázishoz.

Tapasztalataim összegezéseként megállapítható, hogy a meglátogatott intézmények 
vezetői és munkatársai ugyan nincsenek megelégedve a könyvtári és tájékoztatási tevé
kenységek számítógépesítettségével és így fejlettségi fokával hazájukban, de mi ennek 
ellenére nagyon sokat tanulhatunk tőlük mind e koncepciók és realizálásuk összehango
lása, mind a műszaki megvalósítások terén.
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