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NEMZETKÖZI TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INFORMÁCIÓS ÜLÉS
BUDAPESTEN

1982. október 19. és 22. között Budapesten tartotta ülését a Nemzetközi Társa
dalomtudományi Információs és Dokumentációs Bizottság (International Committee 
for Social Science Information and Documentation -  ICSSID). Akik ismerik és hasz
nálják a londoni Tavistock kiadó által gondozott, négy sorozatból álló nemzetközi tár
sadalomtudományi bibliográfiát, az International Bibliography o f  the Social Sciences-1, 
azok számára minden bizonnyal jól ismert az Unesco támogatásával 1980-ban létrejött 
nem kormányközi nemzetközi szervezet is, amelynek egyik fő tevékenységi területe 
éppen az említett bibliográfia szerkesztése, ill. kiadatása. De nem lehet ismeretlen a Bi
zottság azok előtt sem, akik érdeklődnek a nemzetközi társadalomtudományi informá
ciós és dokumentációs együttműködés iránt, hiszen az ICSSID a jelenlegi nemzetközi 
helyzetben is a kelet-nyugati információs együttműködés fejlesztése mellett lép fel, s 
aktívan közreműködik a nemzetközi kapcsolatok e téren való elősegítésében.

A budapesti ülés is a Bizottság immáron hagyományosnak tekinthető célkitűzései
nek megfelelően zajlott le: Kanadától Lengyelországig, a Szovjetúniótól Nagy-Britanniáig, 
számos ország képviselői jelentek meg. A tanácskozás tehát valóban nemzetközi jellegű 
volt, s külön örömet jelenthetett a hazai könyvtári-információs szakma számára, hogy 
az MTA Közgazdasági Információs Szolgálata által zökkenőmentesen szervezett talál
kozón magyar meghívottak is részt vehettek.
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Munkabizottsági üléseire és a plenáris ülésre az ICSSID meglehetősen zsúfolt napi
rendet állított össze. A megbeszélések előterében a nemzetközi társadalomtudományi 
bibliográfia gépesítésével kapcsolatos feladatok álltak. A bibliográfia számítógépes úton 
való előállítására, ill. a megfelelő gépi adatbázis létrehozására már 1969-ben megkezdőd
tek a kísérletek, de csak 1978-tól terjedtek el azok a kisszámítógépek, amelyek megfelelő 
tárolási kapacitás és a szerényebb költségvetésű információs szervezetek számára elérhető 
árak mellett a decentralizált input és a központi szolgáltatás összeegyeztetésének meg
oldására alkalmasak. 1979-től indult meg a közgazdasági sorozat gépi adatbázisának elő
állítása, amely adatbázis ma már több mint 25 ezer rekordból, bibliográfiai egységből 
áll Az adatbázist -  kísérleti jelleggel — a kanadai QL rendszer révén tették alkalmassá 
gépi visszakeresésre. Fokozatosan mind a négy sorozat (közgazdaság, szociológia, antro
pológia, politikatudomány) gépi adathordozón való rögzítésére sor kerül majd, amely 
azonban számos technikai jo g i, szervezeti, pénzügyi és egyéb problémát vet fel. (Jól jel
lemzi egyébként a Bizottság tevékenységének jellegét, hogy az ülésen fogadták el a bibli
ográfiák számítógépes adatfelvételi lapjainak tervezetét, de szó esett a jelzett problémák
ról a jelenlegi nyomtatott változat és a kialakításra kerülő gépi adatbázis egymásrahatása 
nyomán várhatóan keletkező változásokkal összefüggésben is.)

Tevékenységének gördülékenyebbé és hatékonyabbá tételéhez az ICSSID a jövőben 
még inkább támaszkodni szándékozik a „nemzeti levelezők”, azaz a különböző országok
ban működő adatszolgáltatók hálózatára. A „nemzeti levelezők” körének kibővítése a 
Bizottság által gondozott kiadványok nemzetközi jellegét erősíti, s ugyanakkor az ezzel 
kapcsolatos változások részben a nemzetközi társadalomtudományi bibliográfia számí
tógépi előállításával is összefüggésben állnak.

A résztvevők megvitatták a Bizottság és az Unesco közötti kapcsolat különböző 
aspektusait, különös tekintettel az Unesco 1984-1989-re vonatkozó középtávú tervének 
társadalomtudományi információt érintő részére.

Az eddigi tapasztalatok alapján a Bizottság úgy határozott, hogy folytatni kell a 
társadalomtudományi bibliográfiai szolgáltatások közötti együttműködést, s ennek ér
dekében ismét összehívja a szakterület nemzetközi bibliográfiáinak főszerkesztőit. 
Az együttműködés egyik fő feladata a nagy nemzetközi bibliográfiák által feldolgozott 
folyóiratok közös jegyzékének összeállítása. E projektum végrehajtása annál is inkább 
fontos, mivel a társadalomtudományi folyóiratok Unesco által megjelentetett „világ- 
jegyzékével” kapcsolatban az ülés résztvevői -  és a terület szakértői — bíráló megjegyzé
sekkel éltek. A „világjegyzéknek” az említett projektum végrehajtása utáni újabb kiadása 
révén jó néhány fogyatékosság kiküszöbölésére nyílna mód.

Számos más szervezeti, kiadási és pénzügyi kérdés megvitatása mellett a Bizottság 
ülésén új vezetőség választására is sor került; az ICSSID elnökévé Földi Tamást, a vezető
ség tagjaivá pedig J. Black (Kanada), G. d'Ydevalle (Belgium) és R. Mdivani (Szovjet
unió) bizottsági tagokat választották.

HEGEDŰS PÉTER 
tudósítása
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