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Hatvanéves a VINITI – és  
a jövô?

SONNEVEND Péter

Bevezetés

Ötven évvel ezelőtt világszámnak számított a VINITI, a Szovjetunió köz-
ponti tudományos és műszaki információs intézete (1952-től: Institut 
naucsnoj informacii, majd 1955-től 1992-ig VINITI: Vszeszojuznüj institut 
naucsnoj i tehnicseszkoj informacii; a Szovjetunió felbomlása után a rö-
vidítés marad, az új feloldás viszont Vszerosszijszkij institut naucsnoj i 
tehnicseszkoj informacii lett). 1957 decemberében a Life Magazine ha-
sábjain nyugati szaktudósok oldalakon át áradoztak a világ legnagyobb 
és legkorszerűbb ilyen intézményéről.1 

2012-ben, mikor az intézet 60 éves lett, egyik vezető munkatársa hosszan 
sorolta mind nyilvánvalóbb gyengeségeit: egyre kevesebb a bejövő (főleg 
külföldi) információforrás, hatvan év körüli a korábbi létszám harmadára 
csökkent munkatársi gárda átlagéletkora is, lassan elfogynak a felhaszná-
lók és a bevételek.2

Áttekintésünk a tanulságos történet főbb tényezőire igyekszik rámutatni, 
korántsem ígérve teljességet vagy tévedhetetlenséget. Szeretnénk érzé-
keltetni a keletkezés, a csúcspontra jutás, a megingás és a lassú lecsúszás 
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paradigmatikusnak tűnő mozzanatait. Forrásaink 
nyilván nem minden téren teljesen kielégítőek, 
de talán elégségesek e kitűzött feladat korrekt 
elvégzéséhez. 
A történet elválaszthatatlan a háború után bipo-
lárissá váló világ egyik nagyhatalmának még 
nagyobb történetétől, attól, hogy a világűrbe 
először kijutó Szovjetunió 1991 végén magától 
szétesett, s az elmúlt két évtizedben – minden 
gazdasági (rész)siker mellett is – nem sikerült 
visszaszereznie korábbi globális jelentőségét. 
Sőt, számos paraméter szerint Kína és mások is 
fokozatosan lehagyhatják.
Helyünk nincs e nagyobb történet megvilágí-
táshoz, így csupán két tényezőt érdemes meg-
említenünk: 

egyetlen hatalom sem lehet hosszabb távon  f

életképes, ha minden döntés legfölül, néha 
egyetlen ember kezében születik, az ország 
polgárai pedig a mindent átható diktatúra vi-
szonyai közt hallgatásra és végrehajtásra ítélt 
porszemek („hol zsarnokság van, ott zsarnok-
ság van”, cop. by Illyés Gyula),
következésképp a verseny teljesen eltűnik  f

mint rendszeridegen elem, amiből az is követ-
kezik, ha a „mindenható” hatalom valakinek 
erőforrásokat és feladatot stb. adott, akkor az 
illető (és intézménye) akkor is „működik”, 
amikor az már rég tetszhalottá vált.

A kezdetek

A háború nagyon felértékelte az információ sze-
repét. Izgalmas feladat lenne egyszer áttekinte-
ni, mi mindent köszönhet szakmánk a háború 
alatti és utáni fejlesztések (és nem utolsósorban 
a szellemi felderítés, az intelligence service) 
technikáinak és szakembereinek.3 Egy példa, 
csupán érzékeltetésül: Vannevar Bushról (1890–
1974) itthon is illik annyit tudni, hogy 1945-ben 
publikálta As we may think (Ahogy talán majd 
gondolkodunk) című korszakalkotó dolgozatát, 
mely a későbbi World Wide Web működési el-
vei felé mutat. Bush ugyanakkor nem más, mint 
az amerikai atombomba előállítására irányuló 

Manhattan-projekt felelős vezetője 1941-től, és 
aki 1944 végén javasolta Roosevelt elnöknek 
a National Science Foundation létrehozását, 
amelynek később vezetője is lett.4 
1948-ban az angol akadémia, a Royal Society 
közel tíz napos monstre konferenciát tartott a 
tudományos tájékoztatás valamennyi érdemi 
kérdéséről (ld. a 6. jegyzetpontban: McNinch, 
1948).
A mai OMIKK egyik jogelődje, a Műszaki Do-
kumentációs Központ és Központi Technológiai 
Könyvtár 1949 szeptemberében jött létre.
A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 
1952-i plenáris ülésén az új elnök, A. N. Nesz
mejanov (1899–1980, kémikus, a SZUTA elnö-
ke 1951–1961 között, 1951 előtt a Lomonoszov 
Egyetem rektora) azt javasolta, hogy a tudomány 
központosított ellátása érdekében olyan intézmé-
nyeket kell létrehozni, mint egy nagy teljesítmé-
nyű technikával ellátott számítóközpont, vala-
mint egy tudományos tájékoztatási intézet. Az év 
közepén már minisztertanácsi határozat döntött 
utóbbi, a leendő VINITI megvalósításáról.

A VINITI fejlôdése, virágkora 
(1953–1977) 

A VINITI a természet- és műszaki tudományok 
terén volt illetékes, más szakterületi irányokban 
csak esetlegesen terjeszkedett. A társadalom- és 
humán tudományok információs központját, az 
INION-t – a korábbi társadalomtudományi alap-
könyvtár bázisán – nagyjából húsz évvel később 
hozták létre, ugyancsak a Szovjet Tudományos 
Akadémia (SZUTA) keretében.5 

A következőkben a fontosabbnak ítélt adalé-
kokat gyűjtjük csokorba (a fontosabb források 
ehhez és a következő fejezethez időrendben a 6. 
jegyzetpontban). 
1977-ben a VINITI igazgatóhelyettese, A. I. 
Csernüj foglalta össze a 25 év alatt megtett utat 
és a további jövő kilátásait (ld. Csernüj, TMT, 
1979. az 6. jegyzetpont alatt).
A VINITI létrehozásakor négy fő feladatot tűz-



315Könyvtári Figyelõ 2013/2

tek ki eléje:
a tájékoztatási módszerek fejlesztését, f

a referáló folyóiratok (Referativnüj Zsurnal,  f

továbbiakban: RZs) szerkesztését és kiadá-
sát „azzal az igénnyel, hogy rendszeres és 
kimerítő áttekintést adjon 1953-tól kezdve a 
világ fizikai, matematikai és kémiai szakiro-
dalmáról, 1954-től kezdve pedig a biológia, 
földtan és a műszaki tudományok és a tech-
nika egyes ágairól”,
más tájékoztatási kiadványok (bibliográfiák,  f

szemlék stb.) összeállítását és megjelenteté-
sét a hatásköri tudományterületek vonatko-
zásában,
fordítások és – konkrét igényre – cikkmáso- f

latok szolgáltatását.
A teljes kiadványi spektrum a hatvanas évek má-
sodik felére alakult ki az alábbi struktúrában:

bibliográfiai szint (szignalnaja informacija),  f

1967-ben 5, 1977-ben már 104 ismeretágban 
(ebből 41 a kémia és vegyipar, 13 a fizika, 16 
a biológia stb. terén),
referáló szint (1977-ben: 26 összefoglaló so- f

rozat, ezekből 148 részsorozat, továbbá 48 
egyéb ismeretági sorozat). 1977-ben összesen 
1,5 millió referátum készült és jelent meg. A 
kémiai és biológiai sorozatok kéthetente, a 
többiek havonta láttak napvilágot.

Az első negyedszázad legfőbb adatai a referá-
lás terén:

Az első negyedszázadban tehát összesen csak-
nem 20 millió referátum látott napvilágot.

szemletanulmányok (itogi nauki i tyehnyiki)  f

1957-től: évente mintegy 80 szemletanul-
mány egy-egy tudomány(ág) legfontosabb 
fejleményeinek, eredményeinek áttekintése 
céljából,
tömörítések (ekszpressz informacija), 1955- f

től mind több ismeretágban, 1977-ben már 
72 sorozatban, havonta négyszer. Viszont ez 
utóbbit fokozatosan vissza kellett fejleszteni 
azután, hogy a Szovjetunió 1973 májusában 
csatlakozott az 1952-es genfi egyetemes szer-
zői jogi egyezményhez: így 1978-ban már 
csak 32 sorozat látott napvilágot.

Fentieken kívül a VINITI referáló lyukkártyákat 
is adott ki 1965-től kezdődően (207x147 mm 
méretű peremlyuk-kártyák, az adatmezőkben 
az ETO-jelzet, tematikai és bibliográfiai ismér-
vek stb.).
1964-ben kezdték el a szerves fluorvegyületek 
információs rendszerének a kiépítését (80 osz-
lopos fénylyuk-kártya segítségével). 1977-ben 
2000 keresőprofil alapján készítettek ebből szét-
sugárzó tájékoztatást (SDI). 
1961-ben a VINITI keretében létrejött egy Mű-
szaki Tervező Iroda, amely a legkorszerűbb esz-
közök (számítógép stb.) és eljárások kísérleti 
példányainak előállítására volt hivatott. 1970-
ben azonban, arra hivatkozva, hogy az ipar majd/

1953 1960 1965 1970 1977

Összesen (ezer) 
Ebből kiemeltek: 13 658 808 1000 1149

automatika, rádióelektronika -   49  64    85   66
biológia - 120 124  148  210
fizika -   34   45    65    76
gépgyártás -   28  36    40    39
kémia 10 110 169  237  269
matematika 0,5   15   17   26    33

Kumulált összes, előző 
években megjelentekkel 
együtt, azaz göngyölítve 13 2739 6209 10 759 18 300 



316 Könyvtári Figyelõ 2013/2

már megoldja a kérdést, az irodát megszüntették, 
jóllehet számos ígéretes gépet tudott addigra 
felmutatni.
A VINITI szolgáltatásai rendkívül olcsók voltak, 
így 1977-ben előfizetőik száma elérte a félmilli-
ót (ráadásul az egyéni előfizetők az intézményi 
ár feléért vehették meg a kívánt szolgáltatást). 
A VINITI kémiai szolgáltatása jóval olcsóbb 
ekkor, mint a Chemical Abstracts. 
1959-ben megkezdődődött a magas szintű szak-
emberek (doktorok, szovjet kifejezéssel: kandi-
dátusok) képzése. Másfél évized alatt közel 270 
fő fejezte be tanulmányait, s 107 eredményesen 
meg is védte disszertációját. Emellett rövidebb 
– egy-két hónapos - szaktanfolyami képzést is 
biztosítottak több ezer érdeklődő szakember 
számára.

Megtorpanás és hanyatlás

Csernüj 1977-es évfordulós írása (a Tudomá-
nyos és Műszaki Tájékoztatásban 1979-ben 
jelent meg) közli, hogy 1970-ben „határoz
ták el egy nagy, integrált, automatizált infor
mációs rendszer létrehozását a VINITIben” 
(ASZSZISZTENT): ennek a szerző megfogal-
mazása szerint „fő célja korántsem az informáci
ós kiadványok szerkesztésének automatizálása”, 
ám pár sorral lentebb „alapvető célként” mégis 
épp ezt fogalmazza meg. 
A rendszer keretében három fejlesztési szakaszt 
határoztak meg: 

az első (1971–1975): Minszk-típusú számí- f

tógépek felhasználása, e szakasz eredmé-
nyeként 1976-ban a „automatizáltan előál-
lított kiadványok” aránya elérte az összes 
egyhatodát (terjedelmi szempontból). Csernüj 
szerint a rendszer e szakasza csak 1980-ig 
működik, addigra az arány akár az egyhar-
madot is eléri,
a második szakasz: 1976–1980, korszerű szá- f

mítógépek felhasználása,
a harmadik szakasz 1980-tól: „a rendszer és  f

környezetének továbbfejlesztése táv-adat-
feldolgozási eszközökkel”. Hogy mire – és 

mikor! – lehet számítani, arra a szerző nem 
tért ki. 

A VINITI 1977-ben másfél tucatnyi szakterüle-
ten állított elő „gépi adattárakat” (automatika és 
telemechanika, biokémia, biofizika, rádiótech-
nika stb.). Ezek együttesen „mintegy 450 ezer 
dokumentum adatait” tartalmazták, ám „1980-
ig az adattárak többsége nem fogja tartalmazni 
a dokumentumok annotációit és referátumait” 
(vagyis lényegében bibliográfiai adatbázisok 
maradnak). Az intézmény egyik – nem mellékes 
– célja az volt, hogy „minél előbb elkezdődjön 
olyan adattárak előállítása, amelyek témaköre 
és minősége megfelel a KGST-tagországok által 
tőkés országokból beszerzett gépi adattáraknak”. 
Az volt a remény, hogy a KGST tudományos és 
műszaki információs rendszere (NTMIR - Nem-
zetközi Tudományos és Műszaki Információs 
Rendszer) képes lesz integrálni a tagországok 
analóg rendszereit. Erre nem került sor, a nyolc-
vanas évek már a hanyatlás időszaka volt egyre 
több területen, s ez alól nem kivétel a szakirodal-
mi tájékoztatás sem. Összevetésül: a CAS 1980-
tól terjesztette a CAS Online szolgáltatást.
Giljarevszkij 1998-as előadása szerint (Gili-
arevs kii, 1999) 1,3 millió új dokumentumot 
dolgozott fel a VINITI 1990-ben. Összesen 241 
féle adatbázist állított elő: 

ezek közül 42 adatbázis bibliográfiai adatokat  f

tartalmazott (325 ezer dokumentumról),
míg referáló szolgáltatást nyújtott 198 adatbá- f

zis (957 ezer dokumentum feltárásával). 

Tehát az éves referáló feltárás az 1977-es 1,15 
millióról ekkorra mintegy 0,2 millióval csökkent. 
Ugyancsak 1990-ben a retrospektív adatbázisok 
összesen 10 millió dokumentumról tájékoztat-
tak (1981–1990). Ám – ezt is Giljarevszkij tárja 
elénk – a nagy kapacitású mágneslemezek híján 
a közvetlen hozzáférést csupán a teljes állomány 
0,1%-hoz (!) tudták biztosítani. A másológépek 
iránti igényt széles körben nem tudták – nem 
akarták? – kielégíteni: ezért a tájékoztatási intéz-
mények körében is négy-öt hónapig (?!) tartott a 
felhasználónak szükséges másolatok elkészítése. 
Eközben a nagyhatalmú szovjet „OMFB” már 
55 – újabb és újabb rendelkezéseket tartalmazó 



317Könyvtári Figyelõ 2013/2

– dokumentummal szabályozta (agyon) a tájé-
koztatási intézmények működését.
Vaszilcsikov és szerzőtársai azt írták 1988-ban, 
hogy a SZUTA Természettudományi Könyvtára 
(Biblioteka Esztesztvennüh Nauk, BAN) 1985-
től jutott el távhozzáféréssel a VINITI adatbázi-
saihoz. Viszont a kutatók nem voltak elégedettek 
azzal, hogy a VINITI adatbázisai jóval később 
jutnak el a BAN-ba, mint az eredeti kiadványok, 
amelyekből hagyományos úton lényegében már 
ki tudták elégíteni igényeiket.
A VINITI szakfolyóirata, a Naucsno-tyeh-
nyicseszkaja informacija (1. szerija) 1988. 
májusi száma közölt először cikket (Zaharov 
– Levner, 13–15. p.) a személyi számítógép fel-
használásáról a könyvtári-információs techno-
lógia keretében.*

A hetvenes évek vége felé a VINITI „informá
ciós kiadványaiban feldolgozott publikációknak 
50%-a kb. 3000 tudományos-műszaki folyóirat
ban jelenik meg”, ezért terveik szerint a három-
ezer folyóirat cikkeiről mikromásolatokat lehet 
majd kapni a KGST-ben (mintha nem létezne az 
1973-as csatlakozás a nemzetközi szerzői jogi 
rendszerhez?). 1976-ban egyébként közel két-
millió cikkről készített az intézet másolatot, a 
megrendelések „42%-át húsz napon belül telje-
sítették”. Mi tartott húsz napig, s a fennmaradó 
közel 60%-ot vajon mikor küldték el? Egy hónap 
múltán az igény kialudhatott…
Csernüj évfordulós (1977) összefoglalásának 
legmeglepőbb adatközlése, hogy a szolgálta-
tások talán legfontosabbikát, a szelektív infor-
mációterjesztést (SDI) csupán a SZUTA rendes 
és levelező tagjai számára biztosították. Vagyis 
félmillió előfizető a referáló és egyéb kiad-
ványokra, s ennek egy-két ezreléke kaphatott 
minőségi („retrospektív”) információkeresési 
szolgáltatást.
Érdemes megemlíteni, hogy a CA Service (CAS) 
1966-ban kezdte el a számítógépes feldolgozást, 
1980-ban pedig megindult a CAS ONLINE, 

mely lehetővé tette felkészült információs szak-
emberek számára a CAS Registry adatbázisban 
történő keresést (ld. http://www.cas.org/about-
cas/cas-history). A CAS referátumainak szá-
mítógéppel történő előállításáról már 1975-ös 
szakcikk számolt be (Pollock – Zamora).
Idehaza az OMIKK mint a számítástechnikai 
szempontból legjobban felszerelt könyvtár (in-
formációs központ) 1980-tól kezdte az online 
adatbázis-használatot:

1980. június 6-án létrejött az első online kap- f

csolat az MTA-SZTAKI-n keresztül a bécsi 
INIS-központtal, 
1980. november 3-5. között kísérleti online  f

kapcsolatot hoztak létre az OMKDK és az 
NTMIK között, 
1982-ben pedig megindult a Data Star és a  f

Lockheed-DIALOG adatbázisból az online 
szolgáltatás,
1986-ban „jelentősen megnő az STN- f

hálózaton elérhető adatbázisok száma,
1986-os hír: rendszeres online keresés in- f

dult VINITI-adatbázisokból Helsinkiben. 
(http://www.omikk.bme.hu/tudtort/29/feje-
zet-5.html)

A VINITI fenntartója eleinte a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiája, majd az akadémiához 
csatlakozott a sokkal nagyobb súlyú, közvetle-
nül a Minisztertanácshoz tartozó – tudományos 
és műszaki állambizottság (Goszudarsztvennüj 
komityet po nauke i tyehnike, távoli analógia 
a hajdani OMFM itthon). A Szovjetunió meg-
szűnése óta a fenntartó a jogutód Oroszországi 
Tudományos Akadémia (Rosszijkaja Akademija 
Nauk, RAN).
Az Oroszországi Föderáció kormánya 1997. 
évi 950. sz. (VII. 24.) határozatával jóváhagyta 
a tudományos és műszaki információs rendszer 
téziseit: ennek értelmében a VINITI megőriz-
te vezető pozícióját. Később a FÁK-államok 
együttműködése keretében „bázisintézmény” 
rangot kapott.

*  Személyes adalék: családommal 1985 nyarán járhattunk először az NSZK-ban, s az alkalmat felhasználva sikerült egy 
Commodore-64-es gépet beszereznünk, amelyen tizenéves fiaink azonnal mesterkedni kezdtek. Ma mindketten infor-
matikusként keresik kenyerüket.
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Vezetôk 

A hatvan évből több mint ötven két vezető ne-
véhez fűződik. Ez lehetne jó is, ám kérdés, hogy 
a „gyorsuló idő” világában, amikor minden 
– igények, technika, források, anyagi feltétel-
rendszer és maga a társadalmi környezet – gyö-
keresen megváltozik, jóra vezet-e ez a túlzott 
„stabilitás”? 

A két vezető:
Alekszandr I. Mihajlov f  (1905–1988), gépész-
mérnök, professzor, 1956-tól haláláig, tehát 
1988 végéig (32 éven át) vezette az intéze-
tet, hajdan alapvető összegző könyvek szer-
zője (mára ezek rég tudománytörténetté vál-
tak), nemzetközi elismertségű (UNESCO, 
FID) és
Jurij M. Arszkij f  (1936-) geológus, RAN-
levelező tag, 1993 óta igazgató, így épp 20 
éve vezeti a VINITI-t, idén 77 éves.

Összegzés (kérdôjelekkel)

Az RAN központi lapja 2010-ben és 2011-ben 
is helyt adott a VINITI referáló lapjait bíráló 
írásnak. Mi következik ebből? Mai szlengben 
azt mondhatnánk, „helyzet” van. Elvben három 
forgatókönyv képzelhető el:

jelentősen átalakítják az intézet feladatkörét,  f

működési feltételeit, vezetését, vagyis min-
dent, s ezzel adnak egy (utolsó?) lehetősé-
get a megújulásra. Talán legvalószínűbbnek 
ez tűnik (megjegyzés: 1999-ben a VINITI 
munkatársai megfogalmazták a „speciali-
zált” portál-típusú szerepkört mint lehetséges 
vállalást – ld. Borsev és Giljarevszkij írását 
1999/2000-ben),
megszűnik a VINITI mint államilag támoga- f

tott intézet, következésképp minden informá-
ciót igénylő tudós vagy kollektíva találja meg 
a piacgazdaságban a számára költséghatékony 
megoldást (ez is lehetségesnek tűnik),
egyelőre marad minden a régiben, a vegetá- f

lás folytatódik, mert a mamut fenntartó belső 

tehetetlenségi ereje nem alkalmas előremuta-
tó döntés meghozatalára. (A nem ésszerű út 
a reális?)

Az kizárt, hogy a VINITI-t privatizálják: egy-
részt senki nem venné meg, másrészt ez a döntés 
az orosz közélet számára a felső vezetés alkal-
masságát kérdőjelezné meg.
Kívánatos lenne, hogy az érdekelt világhírű 
orosz természettudósok és mérnökök megtalál-
ják a racionális és hatékony megoldást a VINITI 
jövőjét illetően. Ám a mai nemzetközi verseny-
ben nehéz olyan megoldást találni, amelyre nin-
csenek eleve jól felkészült vetélytársak. Világ-
színvonalú szolgáltatást csak a világversenyben 
helytállni képes módon lehet teremteni. Orosz-
ország tudományos potenciáljáról egy OECD-
jelentés 1993-ban azt prognosztizálta, hogy a 
tudományos kutató-fejlesztők kétharmada fog 
kiválni a következő időszakban. Bármekkora 
volt is akkor a megdöbbenés, a késői elemzés 
(Ivanova, 2012) azt mutatja, hogy e személyi 
potenciál 300 ezer emberre, vagyis a korábbi 
38%-ára csökkent. 
Egy szintén friss adat szerint (Buszigina, 2012) 
1,3 millió „orosz” kutató dolgozik külföldön 
(USA: 900 ezer, Izrael: 150 ezer, Kanada: 100 
ezer, NSZK: 80 ezer stb.). 
Az orosz publikációs termés a nemzetközi folyó-
iratokban (Kocemir, 2012) az ország 10–11. he-
lyéhez elég a világversenyben (ráadásul Orosz-
ország részaránya az összes elemzett publikációt 
tekintve a 2001-es csaknem 3%-ról tíz évvel 
későbbre 2% közelébe csökkent. Kína messze 
lehagyta Oroszországot e téren is (tíz év alatt 
4,6-ról 13,6%-ra növelve részarányát).
Láthatóan nem az orosz tudományos tájékoztatás 
helyzete és jövője az igazi (meghatározó) kérdés, 
sokkal inkább az orosz tudományé általában. 
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Idômérleg eredmények friss adatokkal
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vizsgálat alapján mutatják be kulturálódási szokásainkat, kitérve többek között a könyvolvasásra 
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Magyar Evangélikus Bibliográfia-adatbázis (MEB)
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