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BÖ LC SÉSZE T, K Ö N Y V T Á R , IN FO R M A TIK A

DARÁNYI SÁNDOR

Neveljünk jó katonákat a magyar könyvtárügy számára — amely majd jól vagy 
rosszul, de mindenképpen a gazdasági helyzet jármára hivatkozva sáfárkodik velük? 
Vagy tekintsünk többre, merjünk akarni olyan könyvtárosokat, akik változtatni képesek 
ezen az elcsépelt frázison? Az első magyar-brit könyvtáros szeminárium előadásait hall
gatva ez tűnt a kérdések kérdésének, noha a jelenlevők talán fel sem mérték, hogy — 
tekintet nélkül nemzeti hovatartozásunkra -  egyazon düemma előtt toporgunk. Mivel 
akkor és ott nem volt rá módom, megpróbálom ezúttal szélesebb összefüggéseibe ágyazni 
mondanivalómat, érzékeltetni azt, ami valójában mindnyájunk számára nyilvánvaló.

1 .

Úgy tűnik, a XX. században felgyorsult az a konvergencia, amely egymással ellen
tétesnek hitt tudományágak szintézise, egy végső egység felé halad. A modern fizika és 
filozófia találkozásában a műszaki és bölcsészeti tudományok nyújtottak egymásnak ke
zet, és hogy fúziójuk lehetséges volt, az nem csak nekünk fog még sok fejtörést okozni, 
hanem kultúrtörténeti fordulópont is, maradandó hatású lesz az emberiség történetében. 
De van korunk tudományos megismerésének még egy furcsasága: egyre inkább behatol 
a láthatatlanba, láthatóvá teszi, hogy fölfoghassuk, és ezt oly módon éri el, hogy az ábrá
zolás dimenziószámát apránként növeli. A haladást számunkra az jelenti, hogy egyre rész
letesebb képet alkothatunk a láthatatlanról. Ez az érzékeinken kívül eső tartomány lehet 
akár a mikro-, akár a makrokozmosz végtelenje; sorolhatnám a molekuláris, atomi vagy 
szubatomi szerkezetekkel, illetve a világegyetem különböző nagyságrendű struktúráival 
foglalkozó tudományokat, de két példa is elegendő lesz, annál is inkább, mert közös vo
násuk magáért beszél.

Watson és Crick úgy értették meg a dezoxiribonukleinsav (DNS) térszerkezetét, 
hogy előtte megnézhették Rosalind Franklin röntgendiffrakciós fényképfelvételeit.1 
Hasonlóképp, a csillagászok az égboltról különböző hullámhosszokon készült felvételeket 
más fizikai jellemzők, például a vöröseltolódás adataival kiegészítve posztulálják a világ- 
egyetem térszerkezetét.2

A megismerés menete mindkét esetben a kettőtől a három dimenziós ábrázolás 
felé mutat. Minkowski, majd Einstein óta a teret és az időt egyetlen, négy dimenziós 
kontinuumnak tudjuk, noha ezt „látni” már nem könnyű; mindenesetre Knutsson 1985- 
ben egy ötdimenziós tér rajzát és kiszámítási módját közölte.3 Még ezen is túllépnek az
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egyfelől az л-dimenziós terekre, másfelől a számítógépekre támaszkodó sokváltozós sta
tisztikai módszerek, amelyeket egyebek közt a könyvtártudomány is használ. Segítségük
kel a bibliometriában, közelebbről a hivatkozáselemzésben is megjelennek olyan, egyéb
ként láthatatlan szerkezetek, amilyen például egy tudomány elitjének idézési szokás- 
rendszere.4 Ezek, és más fogalmi szerkezetek (conceptual structures) mondhatni a legha- 
tárán járnak annak, ameddig az ember a megfoghatatlan szemléltetésében eljutott, ezért 
kutatásuk a mesterséges intelligencia (szakértői rendszerek stb.) kutatóinak érdeklődési 
szférájával legalábbis határos. A növekvő dimenziószámú ábrázolás igénye tehát a könytár- 
tudományra is áll, hiszen igen érdekes kutatások folynak egyrészt a sokváltozós módsze
rek, másrészt a mesterséges intelligencia alkalmazására ezen a területen.5’6

Ugyanakkor a bölcsészet egésze, bár jellegénél fogva nem zárja ki, hogy a benne fel
halmozott tudás ugyanúgy ábrázolható, és szakértői rendszerek számára hozzáférhető 
legyen, mint például az orvosi diagnosztikában, nem is bátorítja erre a kutatókat: legalább 
egy nagyságrenddel nehezebb hódításnak ígérkezik az eddigieknél.7 A számítástechnika 
behatolása a bölcsészetbe valószínűleg az egyes tudományok egzakt voltával és formah- 
zálhatóságával arányosan lehetséges. Nyíltan ki kell mondanunk persze azt is, hogy az 
effajta szimbiózis nem az egyetlen lehetőség: ahogy a kettő eddig elvolt egymás nélkül, 
ugyanerre nyilván a továbbiakban is meglesz a mód, még ha az a bölcsészet egyre elmara
dottabb és az a számítástechnika egyre barbárabb lesz is. Elvben azonban, akármelyik 
álláspont győzzön is, mindkét fejlődési út egyenrangú, egyformán , jó ” .

2 .

Ennyi kitekintés után tulajdonképpen két dolgot érdemes megvizsgálnunk. Mi az, 
amiben elmaradtunk a világ mögött? És mi az, amit a világ is elmulasztott megtenni ezen 
a téren, tehát mi nem engedhetjük meg magunknak a késlekedést? Ha ezekre a kérdésekre 
válaszolni tudunk, megtettük az első lépést ahhoz, hogy holnapi fejjel gondolkozzunk.

A szeminárium központi témája a könyvtárosképzés és -továbbképzés tanterveinek 
fejlesztése volt. Mindenekelőtt hadd szögezzem le: én azt hiszem, hogy a magyar könyv
tárügy anyagi lehetőségeinek és műszaki színvonalának a felsőfokú képzés mai tantervei 
elég jól megfelelnek. Ez csak látszólag siralmas, hiszen a földhözragadtságnál talán még 
rosszabb lenne, ha elrugaszkodnánk a magunk valóságától. Az egyik legfőbb tanulság 
valamennyiünk számára az volt, hogy nekünk egészen más fáj, mint angol barátainknak.

Más a helyzet akkor, ha a tantervek nyomán megszülető embert veszem szemügyre, 
azt a pontot, ahol a könyvtáros bölcsésszé, értelmiségivé, szellemi lénnyé alakul át. Ügy 
érzem, itt sok még a tennivaló, és tulajdonképpen így került a bölcsészet is figyelmem 
előterébe, nem mint terjengős díszlet, hanem mint szélesebb horizont. Ámde mielőtt 
elmondanám, miért meggyőződésem ez, hadd tekintsem át röviden azt, amink nincs, és 
amink van az oktatásban-kutatásban; így talán érthetővé válik, hogy amikor a számítás- 
technika humanizálását szeretném látni a humaniórák modernebb felfogása révén, és ép
pen a könyvtárost tartom annak a kiválasztottnak, aki ezért mindenki másnál többet 
tehet, igazából csak vigaszt és reményt keresek mások és a magam számára egy olyan év
század vége felé, amely ezeket elég szűkmarkúan osztogatta.



Bölcsészet, könyvtár, informatika 155

3.

B. McKee (Birmingham Polytechnic) előadásának címe — amellyel szemben állás
pontomat képviselnem kellett —, „Library and Information Studies as a Discipline” volt.* 
Szaknyelvünk berzenkedése miatt ez nem fordítható le pontosan — könyvtártudományunk 
(library science) van ugyan, de az információtudományt (information science) nem vette 
be a magyar gyomor. Márpedig B. McKee a science helyett szándékosan és önkényesen 
választott studies szóval éppen azt kívánta érzékeltetni, hogy tantárgya apránként akadé
miai rangot nyer Nagy-Britanniában.

A mi tevékenységünknek idehaza nincs ilyen becsülete. Másmilyen se. A könyvtár 
körül az utóbbi évtizedekben ijesztően felduzzadt ismeretanyag nemcsak akadémiai el
ismerésre nem talál: a közvélemény szerint a legkevésbé értelmiségi (szellemi emberhez 
méltó?) foglalatosság a könyvtárosság, 1986-ban 56. a rangsorban. Ezen az a tény sem 
változtat, hogy az ismeretek rendszerezése a történelmi időkben — napjainkat is bele
értve — az emberiség összes szellemi tevékenységének mintegy 30%-át tette és teszi ki. 
A világegyetemben három dolog fontos: anyag, energia és információ — Magyarországon 
azonban csak az első kettő, az is csak azért, mert fogy. így, ha létezik is olyan szakmai 
közösség, amely a rendszerezés gyakorlati és kutatómunkáját elvégezni képes vagy képes 
lenne, az általános vélekedés szerint ez a tudás nem egyéb a háziasszonyok tudományá
nál: az ember eltesz valamit, azután tudja, hol keresse; nem nagy ügy, nem éri meg sem 
az erkölcsi, sem az anyagi megbecsülést.

Ennek a szemléletnek két egyenes következménye van. Az egyik, hogy — mivel nem, 
vagy csak alig költünk újabb típusú, szisztematikus rendrexés a fenntartására-kezelésére 
alkalmas könyvtári számítógépparkra —, a kellő időben a kellő információ meglehetős 
biztonsággal hozzáférhetetlen lesz, nem katalizálja a termelés életfolyamatait, amelyek 
azért döcögni fognak. így aztán nem csoda, ha pang a gazdaság, még jó, ha egy-két köz
vélemény kutatásra futja. A másik: az el nem ismert amatőrtől, akik vagyunk, akadémiai 
színvonalú munkát kívánna a mai helyzet, ez azonban a kellő támogatás híján lehetetlen
ség. Támogatást viszont azért nem kapunk, mert nem vagyunk tudomány, nincsen könyv
tári fejlesztő munkára ráállt kutatóintézetünk, de még egy számítóközpontunk se. Az 
eredmény körkörös: a tudomány attól az, ami, hogy az állami költségvetésből pénzt kap; 
a könyvtártudomány nem kap, tehát nem az; ahhoz azonban, hogy kapjon, előbb tudo
mánnyá kéne válnia. Az ilyen eldöntetlen, lárváit állapotú kérdések vezetnek a művelő
désről mondott sommás ítéletekhez, amüyen a fenti is: a könyvtárak, és a bennük dolgozók 
lesajnálásához — végső soron a terjedő lelki és szellemi írástudatlanság, a cifra nyomorú
ság újabb meg újabb megnyilvánulásaihoz.

Nincs tehát a munkánknak becsülete sem a közvélemény, sem a magyar tudomá
nyos élet felsőbb fórumai előtt. De amit a kutatás elfelejtett, az oktatás kipótolhatja! 
Hisz az oktatás a legjobb befektetés, négy-öt esztendő alatt megtérül, gazdasági válság 
idején a világon mindenütt lázasan pumpálják a pénzt belé, hogy egy sikerültebb jövőt 
készítsenek elő általa. És mivel a tantervfejlesztés ürügyén beszélgetünk, jó okunk van 
egyből feltételezni azt is, hogy a tanterv is annál jobb, minél harmonikusabb an készíti 
elő a jelenből a jövőbe való átmenetet.

* Lapunk e számában A könyvtári és tájékoztatási ismeretek, mint önálló diszciplína címen jelenik 
meg.
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Felsőfokú könyvtárosképzésünk tantervei ezzel szemben esetlegesek, a távolodó 
világ, meg a lehúzó itt és most között egyensúlyoznak, változó sikerrel. Mást nem is te
hetnek, mert nincs miből. Míg másutt a doktorandus már automatikus osztályozásból írja 
disszertációját,8 mi krétával a kezünkben, táblán bizonyítjuk a hallgatónak, hogy számító
géppel könyvtárat építeni nemcsak érdemes, hanem élvezetes is. Van, aki elhiszi, de azo
kat se kárhoztatom, akiknek sántít ez a bizonyítás — a szellemi mutatvány pedig, hogy 
egy bonyolult gép működését a diákok képzeletére hagyatkozva kelljen megértetnünk, 
enyhén szólva nem a legeredményesebb módszer. De más nincs. így azután, ha akarnánk, 
se vehetnénk komolyabban a leendő vagy a meglett könyvtárosok gyakorlati képzését, 
mert — például — a Könyvtártudományi Tanszéknek annyi támogatás se jut, hogy egy 
valamirevaló személyi számítógépet kapjon, béreljen vagy vegyen. Hiába csökkent mind
össze 140 ezer forintra a Vary tér — hazai összeállítású IBM-utánzat — számítógép ára az 
oktatási intézmények számára, ez a pénz a tanszék hétesztendei költésvetése. És nem 
hét szűk, hanem hét átlagos esztendőé. Pedig akkor még nem is kívántam azt, hogy két 
hallgatóra jusson egy gép, ami az igazi tantervfejlesztés előfeltétele volna.

Nem irigységből, csupán a tárgyilagos tájékoztatás kedvéért teszem közzé, amit
C. Turner, a Brightoni Műszaki Főiskola Társadalomtudományi és Kulturális Karának 
dékánja mondott el a szemináriumon. 600 hallgatójuk, 16 tanszékük van, az éves költ
ségvetésük 20 miihó font (kb. 1—1,5 milliárd forint). Ehhez jönnek még a tandíjak és a 
kutatási megbízásokból származó bevételek. Amit viszont igenis irigyeltem tőlük, az egy 
olyan számítógépgyártó nemzeti ipar, amely érdekelt abban, hogy az oktatásban hazai 
és ne külföldi gépeket használjanak az egyetemek. Minekünk ilyen támogatás is jól jönne 
átmeneti megoldásként, de ez a hullám csak az általános iskolákat érte el, és azokat is 
csak egyszer. Magyarországon a Commodore tarolt, és ennek a könyvtárügy is megissza 
a levét.

Összefoglalva ezt a részt, olyan szakterületet művelünk, amely a gyakorlati tudni
valók közül a legfilozófikusabb, a bölcsészettudományok közül viszont a leggyakorlatibb: 
a rend tudományát. Tanterveink iránytűje ezért valahová a gyakorlat elmélete és az elmé
let gyakorlata közé mutat. Mivel jószerével semmink sincs, amivel látványos haladást mu
tathatnánk fel, az oktatás szükségképp a szakszemináriumok, a speciális kollégiumok, az 
elmélkedés vadonába szorul vissza: leglényegére csupaszul, bölcsészetié válik. Aki viszont 
könyvtárosként mégis kutatná a bölcsészet és informatika kiegyezésének feltételeit, az a 
semmibe ütközik — eredményeit nincs hol közölnie, a kettő egyvelegének se társasága, 
se folyóirata, se külkapcsolatai, se hagyománya.

Egyvalamink van mindössze, egy halvány reménysugár, ami a megújuláshoz ugyan
akkor elengedhetetlen: talán elértünk végre arra a mélypontra, ahonnan — bármit tegyünk 
is —, már minden út fölfelé vezet.

4.

Tennünk azonban kell valamit a felemelkedésért. Es mivel pillanatnyilag egyedül 
a gondolkozás, azaz a bölcsészet van ingyen, végig kell gondolnunk egy olyan lehetősé
get, amelyet eddig sem mi, sem a világ nem méltatott figyelemre.
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A diszciplína kétféle jelentéséről van szó. A diszciplína tudományágat jelent egyfe
lől, másfelől viszont a tanuló megfelelő lelki és morális tartásának kialakítását, személyes 
példával: azaz ilyen értelemben tudományos iskolát. B. McKee előadásának címe tehát 
kétféleképpen is érthető: a könyvtár és az informatika, mint tudományág és mint erkölcsi 
példa.

A könyvtáros, mint tudós — azt hiszem, nézeteim az eddigiek után nem hagynak 
kétséget afelől, hogy minél több ilyen hallgatót és munkatársat kívánok a magyar könyv
tárügynek, az állam és a társadalom reakcióitól függetlenül. Még mindig adós vagyok azon
ban azzal, miért hiszem, hogy a könyves ember és a műveltség között fennálló bensőséges, 
már-már intim kapocs éppen őt, a két világ határán élőt jelölte ki a számítógép, egy atom- 
kor-szülte őstulok domesztikálására. Ebben az összefüggésben világossá fog válni, miért 
látom minden másnál lényegesebbnek az informatika, ezen belül az információkeresés 
szerepét korunkban.

Képzeljük el, hogy a világ problémáira a megoldás már létezik, súlyos és összetett, 
de eltemette az információ. Ez az információ — a fizikai világnak mintegy tükreképp — 
maga is egy táguló világegyetemhez hasonlít, minekünk pedig nagy sebességgel, a fény 
gyorsaságával kell közlekednünk ebben az univerzumban, hogy a rendelkezésünkre álló 
véges idő alatt megtaláljuk a helyzet kulcsát. Mivel szerencsétlenségünkre sokféle, fizikai 
és metafizikai, gazdasági és társadalmi baj gyötri ezt a világot, a feladat minden más előtt 
való és életbevágó, reménytelenül nagy, de legalább annyira csábító is. A magamfajta 
alkat hajlamos hinni abban, hogy minden rossz forrása ember és természet megbomlott 
összhangjában keresendő, és hogy az eszközöknek, amelyekkel megpróbáljuk a diszhar
mónia eredetét kideríteni, legyen bár egyetlen ősokról vagy okok szövevényéről szó, fel 
kell nőniök a cél összetettségéhez.

A mi feladatunk az, hogy felkészítsük tanítványainkat a kutatásra, a kulcs véget 
nem érő keresésére. Ez a vállalkozás nem kevésbé jelképes, mint archetípusa, a Szent Grál 
keresése. Ámde a szimbolizmusban nagy erőtartalékok rejlenek, ha vigasztalni kell a hala
dásba belefáradt emberiség csüggedő szívét, és ha azonos lényegű cselekedetek ismétlése 
révén vigasztalódhatunk, annál jobb. Nekünk rá kell ébresztenünk őket a kezükbe letett 
tálentumokra. Ezek nagy felelősséggel járnak, és az a tanár, aki elsiklik a lehetőségek 
okozta felelősség felett, vagy nem jó tanár, vagy maga sem ismeri a természetüket.

Az én szememben a könyvtári és informatikai stúdiumok tudományos rangja és 
ilyetén jövője az érte felelős személyek lelküsmeretén múlik. Természetesen sokféle jövő 
létezik, köztük egy pusztán a technológia által uralt is, amely mit nem adna azért, ha az 
informatikával törődök békén hagynák. De a teljes jövőnek, a maga kimeríthetetlen bő
ségében reménnyel és képzelettel, odaadással és művészi képességekkel megáldott tudó
sokra van szüksége, akik diadalra vezetik minden idők legnagyobb vállalkozását: a harmó
nia helyreállítását. Valamit, ami egykor talán már létezett, most törött és elveszett, de 
megjavítható — az igazi symbolonA, egy még távoli kor igazi szimbolikus aktusaként.

Természetesen szeretnék minél több tiszteletre méltó könyvtárost látni, fiatalt és 
öreget egyaránt. Amire a világnak ma szüksége van, az nem egyszerűen optimizmus, ha
nem az ok, miért kellene derűiá tó aknak lennünk. Ennélfogva ha nem tanítjuk meg tanít
ványainkat ilyen okokra, még inkább a technológia fogja lekötni őket, és még kevesebbet 
törődnek tudományterületünk ismeretelméleti és morális vonzataival az emberi közösség 
nagyobb veszélyére.
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Az ókor óta a könyvtárak voltak a humanizmus bástyái és fellegvárai. De a számítás- 
technika és informatika, a könyvtárak automatizálását is beleértve, eddig nem sokat áldo
zott a humanitás oltárán; és ha mégsem mindig vonakodva és a nagyobb nyereségre füg
gesztett tekintettel, akkor azért az elkötelezett és érdeklődő kutatók kis szigeteié az érdem. 
Ügy gondolom, ezzel a magatartással radikálisan szakítanunk kell.

Álmodozó vagyok, meglehet — de ki mondja meg, hol húzódik pontosan a határ 
álom és terv között? Mielőtt tervezni kezdenénk, már biztosnak kell lennünk benne, 
hogy a helyes álmokat álmodjuk. Az emberi elme veszélyes adottsága, hogy együtt élni 
képtelen, szamárlétrákat istenít, amelyek legfelső fokára magát látja, ahelyett, hogy mel
lérendelő szerkezetekben gondolkodna. Az ilyesfajta észjárásra kultúrák végtelen soráthoz
hatnánk fel bizonyítékul. De sorolhatnánk természetesen egy homlokegyenest ellenkező 
gondolkodás vívmányait is, a demokráciától a koordinált indexelésig. Meggyőződésem, 
hogy jobban kell figyelnünk a második látásmód erőfeszítéseire, és hogy a könyvtári
informatikai szakterület a lehetséges kísérleti terepek egyike az ilyesmit szerető társada
lomtudósok számára.

Többször említettem a felelősséget. Ez a téma csemege a maga nemében, ezért — 
gondolatmenetem végéhez közeledvén — szeretnék még egy szóra visszatérni rá.

Tény, hogy gyakran elfeledkezünk róla: akár élünk, akár visszaélünk az örökségével, 
mi nem csak a XIX. század unokái vagyunk, hanem ugyanakkor a következő század nagy
apái is, tulajdon fajunk őse, és talán előfutárai egy olyan kornak, amely a harmadik ezred
forduló távolából egy új felvilágosodás vagy egy újabb afázia, sötét korszak kezdetének 
tűnhet majd. A felelősségünk pontosan ebben áll. Remélhetőleg rajtunk is múlik, mire 
fog jutni velünk a kortársi történelem. És azoknak, akik a barbárság ellen vannak, minden 
erejüket latba kell vetniük, nehogy a számítástechnika és az informatika gyógyító varázs- 
vessző helyett bunkóvá változzék.

Négyezer esztendeje, a ókori Keleten az értelmiségi őse a mezopotámiai írnok és 
könyvtáros volt. Hiszem, hogy mai utódait, a könyvtári és informatikai kutatások tudo
mányos voltát és rangját nem az általuk hajtott gazdasági haszon igazolja, hanem az a 
mérték határozza meg, amennyivel hozzájárulnak a humanista magatartás becsületének 
helyreállításához.

5.

Még egy szavam van azokhoz, akik túlzásnak tartják tudomány és művészet említé
sét egyazon cél szolgálatában, egy gondolatsor érveiként, egy mondaton belül.

A ceruzát a XVI. században találták fel és kezdték el használni, valószínűleg Olasz
országban. És ezen el kell méláznunk egy percre.

Túl sokszor láttuk már a történelemben, hogy a gazdaság az, ami az újat, a még 
jövedelmezőbbet és praktikusabbat életre kelti. Az értelmiséginek tulajdonképpen az 
egyetlen igazi lecke az, hogy a történelem ismétlődik. De nem csak a gazdasági kényszer 
folyton új és mégis ugyanaz, nem csak a sirám, hogy tönkremegyünk, ha munka helyett 
gondolkodunk — hanem az értelmiségi habozása is. Abból a puszta tényből, hogy az író
nádat nem Imhotep és a ceruzát nem Boccaccio, a töltőtollat nem Goethe és a rostiront 
nem Faulkner találta föl, mintegy következik, hogy ezek a találmányok hasznosak lehet
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nek ugyan, de az értéküket mégiscsak az a Dante adja majd meg, aki a maga művét ezzel 
írja. Amíg az a pillanat el nem érkezik, a találmány nagyszerű kacat marad csupán, egy a 
civilizáció millió új játéka közül.

A sumer agyagtáblákon, a Teü-el-Amarua-i,elbai könyvtárakban azonban túlnyomó- 
részt gazdasági feljegyzések maradtak ránk. A krétai lineáris B-vel írott táblák között nincs 
egyetlen irodalmi szöveg sem. A mykénéi írásra ugyanez áll. „Za-ma-e-wi-ja” , beszolgálta
tandó; „ka-ko de-de-me-no no-pe-re-e”, egy pár kerék bronzpánttal, használhatatlan; 
nem csak a gazdaságtörténet pazar mementói, nem csak az emberi természet ércnél mara
dandóbb emlékművei. Piramisai a láthatatlannak is, a hiánynak: egy késlekedő értelmi
ségé, akik vonakodtak attól, hogy a humánum szolgálatába igázzák az új technikát. Ez a 
helyzet megismétlődni látszik most, amikor korszakok múlnak el egy évtized alatt. Negy
venesztendős a számítógép, de a bölcsészek még nem, vagy csak húzódozva használják. 
Éppen azok nem, akiknek a tudománya mindenekelőtt a múlt ismeretéből táplálkozik 
— és akik, ha nem tanulnak a múltból, nem örökítik meg emberségüket az új ceruzával, 
könnyen a krétai értelmiség sorsára juthatnak.

JEGYZETEK

1. WATSON, J. D.: A kettős spirál (Gondolat) Budapest 1972.

2. Universe/Sky Survey No. 6., National Geographic Magazine 163 (1983) 6, p. 704 A.

3. KNUTSSON, H.: Producing a Continuos and Distance Preserving 5-D  Vector Representation 
of 3-D  Orientation. In: IEEE Computer Society Workshop on Computer Architecture for 
Pattern Analysis and Image Database Management (IEEE Computer Society Press) Washington 
1985, pp. 175-182.

4. Ld. pl. BUJDOSÓ, E.: A tudományos kutatás szerkezetének felderítése: az együttidézési klasz- 
tertechnika, Könyvtári Figyelő 32 (1986) 3, 260-271; BEAVER, D. deB. -  ROSEN, R.: Stu
dies in Scientific Collaboration, Scientometrics 1 (1979) 2,133-149.

5. KORFHAGE, R. R.: Browser -  A Concept for Visual Navigation of a Database. In: IEEE Com
puter Society Workshop on Visual Languages (IEEE Computer Society Press) Washington 1986, 
pp. 143-148.

6. BISWAS, G. -  SUBRAMANIAN, V. -  BEZDEK, J. G: A Knowledge-Based System Approach 
to Document Retrieval. In: The Second Conference on Artificial Intelligence Applications: The 
Engineering of Knowledge-Based Systems (IEEE Computer Society Press) Washington 1985, 
pp. 455-460.

7. RICH, E.: Artificial Intelligence and the Humanities, Computers and the Humanities 19 (1985) 
pp. 117-122.

8. LEBEL, H.: Problemes méthodologiques déconlant de l ’application des méthodes de classifica
tion automatique ä Fanalyse de texte par ordinateur. Montréal: Université du Québec ä Montre
al, MA Thesis, 1985.


