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1. Bevezetés

Az információ strukturálása a foglalkozásom 
és az életben ez a legizgalmasabb dolog a szá
momra, és gyanítom, hogy ezzel sokan vannak 
még így maguk közül. Talán másként foglalko
zom az információval, mint Önök, -  én enciklo
pédiaszerkesztő vagyok, míg Önök, úgy tudom, 
többségében könyvtárosok.

Valójában encikiopédiaszerkesztőként sok 
közösséget érzek magukkal, könyvtárosokkal. Az 
enciklopédiák szócikkeinek osztályozása, amely 
a későbbi visszakeresés és szerkesztés szem
pontjából olyan fontos, nagy mértékben hasonlít 
a könyvtári osztályozáshoz. Olyannyira, hogy ki
adóm mindig sikeresen együttműködött könyv
tári szakemberekkel e feladat megvalósításán. 
Ezért úgy érzem, hogy közös az érdeklődésünk 
-  és van egy közös képességünk az információ- 
szervezés birodalmában.

Ahogyan az információ szerepe egyre erőtel
jesebb, úgy tűnik,hogy ez a képességünk is egy
re fontosabbá válik. Úgy érzem, hogy nagyon sa
játos felelősség hárul ránk: meg kell akadályoz
nunk, hogy az információáradat kikerüljön az
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Az utóbbi években a hipertext megragadta az információs 
technológiával foglalkozó szakemberek képzeletét. Az idő 
múlásával felfedezzük, hogy nem a hipertext az információ 
struktúrálásának egyetlen kifinomult módja. Ebben a tanul
mányban megkíséreljük a hipertextet az őt megillető elmé
leti környezetbe behelyezni mint az információ-tektonika ál
talános fogalmának egyik példáját. Olyan terület ez, amely- 
lyel az információval foglalkozók, amilyenek pl. a 
könyvtárosok és a kiadók,mindig is többé-kevésbé tudato
san foglalkoztak. Az információtechnológia megjelenése az 
információ-tektonikát kulcsfontosságú ismeretterületté 
emelte, és olyan elméleti és terminológiai alap kifejlesztését 
tette szükségessé, amelyre az elektronikus információ köz
vetítői építhetnek. (A szerző)

ellenőrzésünk alól, és átalakuljon azzá a félelme
tes és kaotikus állapottá, amely az információs 
zűrzavar fogalommal jellemezhető.

Azt tartják, hogy az információ a legsegítőké
szebb szolgálónk, ám ne feledjék, hogy az infor
máció, amelyet nem a kellő óvatosággal kezel
nek könnyen ura ellen fordul.

2. Információ-tektonika

Az információtechnológia előnyeit hosszan 
lehetne ecsetelni, az igazság azonban az, hogy 
az elektronikus adatbázisok kialakulása nemigen 
csökkentette az információs zűrzavar veszélyét. 
Az elektronikus könyvkiadó szemszögéből látom 
ezt. A CD-ROM-mal olyan „könyvek” kiadása vált 
lehetővé, amelyek annyi információt tartalmaz
nak, mint mondjuk 1300 hagyományos könyv. 
Egy másik elektronikus könyvfajta, az online ke
resés, még ezt is meghaladja. Az irodámban lévő 
személyi számítógéppel közvetlenül hozzáférhe
tek egy mintegy 200 millió cikket magába foglaló 
anyaghoz, ahogyan nekem elmondták. Ez a fajta 
élettér az emancipáció részegítő érzésével tölti el 
az olyan embereket, akik, mint jómagam is, hoz
zászoktak a szívszaggató vitákhoz olyan kérdé
sekben, hogy Zambia vagy Zaire szócikkének 
terjedelmét csökkentse-e, annak érdeké
ben,hogy a megadott oldalszámba beszorítsa az 
enciklopédiát. Es nem vagyunk valamennyien ké
pesek a szükséges önkorlátozásra ebben a hely
zetben. Most mindent elérhetünk, mondjuk szé
les vigyorral, most az egész információs univer
zum az ujjainkkal kitapintható lesz.
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A minap kerestem egy online adatbázis
ban. Egy olyan cikket kerestem a fókavadá
szatról, amelyről tudtam, hogy szerepel ben
ne. Olyan kulcsszavakkal próbálkoztam, mint 
fókavadászat, fókahalászat, és csonkolva a 
kifejezést, a keresés végül 214 cikket hozott 
ki, amelyek között volt egy csinos csokor pe- 
cséttani dolgozat is, amely bélyegekkel és 
pecsétekkel foglalkozik. (Angolul a seal szó 
homonima, amely fókát és pecsétet is jelent. 
A ford.) 214 cikkel gazdagabban és 708 nor
vég koronával szegényebben (és ez csinos 
kis összeg, biztosíthatom magukat) még 
nyoma sem volt a cikknek, amelyre szüksé
gem lett volna. Áldozatává váltam annak, 
amit a világ felénk eső részén „adatbázis-mé
szárlásnak” hívnak.

Később merő véletlenségből, megtalál
tam a magyarázatot. Az általam keresett cikk 
szerzője következetesen helytelenül, két „e”- 
vel, „seel”-nek írta a „seal" szót. Hát ezért 
nem találtam.

Mi értelme az ujjunkkal tapintani az 
egész információs világot, ha meg is reked 
az ujjainknál?

És itt érkeztünk el oda, amiről beszél
ni szeretnék: minél több Információ van, 
annál értéktelenebb, ha csak ; nyers
anyagként tárolják. Az információ szük
ségképpen megreked az ujjhegyünknél, 
amíg Vonakodunk a felhasználó igényei
nek megfelelően struktúráéi azt. És ezt 
nevezzük információ-tektonikának.

Az információ-tektonika az informá
ció struktúrákba szervezése. A jó infor
máció-tektonika az információ olyan 
struktúrákba szervezése, amelyek a 
használó igényeihez alkalmazkodnak.

1. ábra
A Glasgow hipertext térkép

amely számos konferencia és szimpózium témá
ját adta, az információ-tektonika különféle típusa
inak egyike, és tulajdonképpen nem is valami új
keletű dolog. A hipertext csupán egy divatos szó 
a hivatkozási struktúrára, és legalább annyi idős, 
mint maguk a hivatkozások a könyvtárakban, a 
Bibliában vagy a Talmudban. Később még visz- 
szatérek a hipertextre.

(me néhány információ-tektonikai példa: __________________________________

2.2 Egydimenziós információ-tektonika

2.1 Hipertext

A hipertext, amint azt az 1. ábra is példázza, 
a Glasgow Online információs rendszer egy 
szintjének a térképe. Ez a homályos fogalom,

A 2. ábra a klasszikus egydimenziós informá
ció-tektonikát mutatja, amilyen pl. egy telefon
könyv az elemek betűrendes sorrendjében. Az 
információ könnyen visszakereshető, ha tudja a 
nevét a személynek, akit keres, és tudja, hogyan 
írják azt. Egyébként teljesen használhatatlan!
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2. ábra
A telefonkönyv

2.4 „Keresztvágás”

3. ábra 
A biblia

A 4. ábra szemlélteti azt a könyv
tárat, amelyben a Dewey-rendszer 
szerint tárolják a könyveket. Ez a ke
resztvágás példája -  egymással ütkö
ző hierarchikus struktúrák egymásra 
helyezése. Az elsődleges hierarchikus 
szerkezet jelen esetben a tárgykör 
szerinti felosztás. így egymás közelé
ben megtalálhat minden könyvet, 
amely a földműves témakörével foglal
kozik. A tematikus felosztáson belül 
más kritériumok szerinti alosztások 
vannak (árnyékolt nyilak) a kiegészítő 
táblázatok szerint, például földrajzi 
alosztás (ország).

így mégsem talál meg minden 
Olaszországgal foglalkozó könyvet 
egy helyen, csak úgy akadhat rájuk, 
ha az egész könyvtárat témánként vé
gigböngészi.

2.5. Felhasználó-orientált szerkezet

A hagyományos újságnak (5. áb
ra) van egy jellemzője, a felhasználó
orientált szerkezet. Az én reggeli la
pom rovatokba szerveződik, és az el
ső oldalon mind a rovatok egészére, 
mind az egyes cikkekre találok hivat
kozásokat. Ez utóbbiakat rövid kieme
lésekkel jelzik. A rovatokon belül az 

ún. faliújság-szerkezettel találkozunk, lazán kap
csoló cikkek gyűjteményével, amelyeknek vi
szonylag kevés közös vonásuk van, inkább csak 
egymás mellé tették őket. Ez a szerkezet tökéle
tesen megfelel annak a félig öntudatlan böngé
szésnek, amellyel a népesség nagyobb része a 
reggeli mellett, átfutja az újságot, míg a kávé rá 
nem ömlik.

Ezekkel a példákkal azt szerettem volna érzé
keltetni, hogy az információ-tektonika általában 
jellemzi az információt, és nem köthető egyetlen 
közeghez, adathordozóhoz. Információ-tektoni
kával találkozunk mind a hagyományos könyv
tárakban, mind az elektronikus adatbankokban. 
Persze nagy szakértelmet igénylő ismeretágként 
az inforáció-tektonika csak az elektronikus adat-

2.3 Hierarchikus információszerkezet

A 3. ábrán látható, hogy a Biblia egy hierachi- 
kus információszerkezet, két testamentummal, a 
könyvekkel, amelyek számozott fejezetekből és 
énekekből állnak. Mindez igen alkalmas a vélet
lenszerű (random) hozzáférésre mindazok szá
mára, akik már ismerik a tartalmát (és élvezik a 
Szentírás hivatkozásainak kibogozását), de meg
lehetős megpróbáltatás a többiek számára. Mi
után feltalálták a bibliai kalauzt, amely a fő szö
veghez betűrendes hipertext kapcsolatokat ren
del, a dolgok jóra fordultak.
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bázisok megjelenésével nyert különös 
jelentőséget. A fizikai könyvtár hibás 
információs architektúráját el lehet vi
selni. Valószínűleg megtalálja amit ke
res, ha egy kicsit böngészget. De 550 
megabyte zavaros információ-tektoni
ka már katasztófa. Ez az információs 
üzlet „hátsó szobáiban” furcsa életet 
élő tudományág kezd előre törni most, 
mint kulcsfontosságú ismeretág.

Eddig az elektronikus adatbázisok 
egyik legfőbb buktatójáról beszéltem 
-  arról a tényről, hogy hatalmas ké
pességeik nyíltan fel kínál koznak az in
formációs káosznak. Másrészről per
sze az elektronikus adatbázis a fizikai 
táraknál természetesen radikálisab
ban feihaszálóbarát információs-ar
chitektúra megteremtését teszi lehe
tővé. A fizikai adattárak, legyenek bár 
kézreesőek és vonzóak, fizikai korlá
tokat szabnak, „kényszerzubbonyt” 
húznak az információ-tektonikára.
Egyetlen sorrendiséget, egyetlen ren
dezési kritériumot kell választanunk.
Még ha egy könyvtár vagy egy encik
lopédia többdimenziós információs 
modellen alapul is, azt a modellt vég
ső soron egy egydimenziós tengelyre 
kell kivetítenünk, hiszen a fizikai adat
tárak valójában egydimenziósak. A 
könyvek tárolásakor egy elsődleges 
kritériumot kell kiválasztanunk a struk- 
túráláshoz -  mondjuk a Dewey-rend- 
szer tematikus felosztását.

Az elektronikus adatbázissal olyan tortát sü
tünk magunknak, amilyent akarunk, és meg is 
ehetjük, amit főztünk. A többdimenziósság a ke
zünkben van.

A többdimenziósság, amit egyesek ortogo- 
nalitásnak neveznek, az információ-tektonika 
központi fogalma. íme, néhány további fogalom 
amely ismerősen fog csengeni sokuk számára, 
akik információ szétsugárzással foglalkoznak, 
még akkor is, ha a kifejezések idegenek, az álta
luk jelzett fogalmak nem lesznek azok.

► Információs modell. A 4. ábrán azt a le
egyszerűsített információs modellt látják, 
amely egy közönséges újság szerkeszté
sét tükrözi. Ez az ábra szemléltet néhány 
olyan alapvető szimbólumot, amelyeket 
az információs modellek ábrázolásában

4. ábra
A Dewey-féle könyvtári osztályozás

fel lehet használni: csomópontok, mind 
információhordozó csomópontok, ame
lyeket az ábrán négyszögek képviselnek 
(ebben az esetben újságcikkeket jelöl
nek), mind üres csomópontok (körök), 
amelyek az ábrán nyilakkal jelzett mutatók 
(hivatkozások, kapcsolók) elágazásai. A 
nyilak lehetnek egyirányúak, amelyek a hi
vatkozásokat jelölik, vagy kétirányúak, 
mint ez esetben az egy oldalon szereplő 
szomszédos cikkek közöttiek.

► Rendezési kritérium, amely a sorrendet 
és a tételek közelségét határozza meg. A 
leghétköznapibb a betűrend, a tematikus 
rendszer, a földrajzi és a kronoiógikus 
rendezés. Az enciklopédiákban általában 
a könnyű visszakeresést biztosító betű-
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rendes rendezés és a természetesebb és 
didaktikusabb bemutatást kínáló temati
kus előrendezés között kell kényszerűen 
dönteni.

► A valóság szimulálása. Az információ
közvetítés egyik alapigazsága, hogy minél 
közelebb áll a természethez az informáci
ós modell, annál jobban tudja a felhasz
náló absztraháini. Ha például zenetörténe
ti tankönyvet ír, a stilisztikai fejlődés több, 
jobbára párhuzamosan futó vonalát kíván
ja felrajzolni. A 18. századon belül valószí
nűleg írni akar a francia Rameau zeneel
méleti újításairól, majd Vivaldi Itáliájába 
akar átugrani, azután Bachhoz Németor
szágba vagy Hándelhez Angliába, majd 
ismét vissza Németországba, a gáláns stí
lushoz, a szimfónia gyökereihez, azután 
az operai buffóhoz Itáliába. így törünk las
san utat a saját korunkig olyan dolgok fel
színes és töredékes bemutatásán keresz
tül, amelyek valójában egyidejűleg több 
fronton, és folyamatosan bontakoztak ki. 
Egy reálisabb információs architektúra 
legalább három dimenziót nyújt számunk
ra, amelyekkel dolgozhatunk. Az egyik az 
időbeli, kettő pedig földrajzi, ahogyan az 
a világtérképen látható, és lehetőleg még 
egy tematikus dimenziónk is van a külön
böző zenei formák számára. A végtermék 
ettől több szempontból is javul. Könnyeb
ben lehet tájékozódni, információt keresni 
benne, és logikusabb, didaktikusabb lesz.

► Multimédia. Ha már való világunk szimu
lálásával foglalkozunk: világunk, termé
szetesen, multimédia világ. Az az informá
cióterjesztés, amely erről megfeledkezik, 
a valóságnak csak csonka képét nyújtja. 
Az enciklopédiaszerkesztők ezzel nap 
mint nap küszködnek a papíron. Szavak
kal írjuk le a madár dalát: fidivit-fidivit-fjui- 
fjui. Egy film producerének stílusát egy 
fényképpel érzékeltetjük. A papírból egy
szerűen hiányoznak a csatornák, azok az 
érzéki stimulusok, amelyekkel a való világ 
lemásolható.
Az elektronikus multimédia munkák jóval 
közelebb visznek ehhez. Hallhatjuk a po
száta énekét, megnézhetünk videón egy 
képsort Fassbindertől. De még mindig 
nem értük el végső célunkat. Nem tudok 
olyan multimédia munkáról, amelyben a

Beaujolais bukéját nem egy olyan mellék
névvel kellene leírni, mint a „telt”, vagy 
egy rinocérosz bőrét a „kérgessel”.
A multimédia technológia sajátos kihívást 
jelent a kiadók számára: hogyan lehet a 
különböző adathordozókat -  a szöveget, 
a hangot, az illusztrációkat, a videót -  
technikailag kivihető és mégis könnyen 
kezelhető formában összekapcsolni? Az 
alapvető probléma persze nem mondható 
újnak. A klasszikus kihívást a nyomtatott 
könyvekben az jelentette, hogyan helyez
zék el a szöveget és az illusztrációkat 
egymáshoz képest, amelyek közül az 
utóbbiak sajátos követelményeket tá
masztanak a termelési folyamattal szem
ben. A régi időkben a képeket külön la
pokra gyűjtötték össze, amelyeket a szö
veg közé kötöttek. Ezután dolgoztunk a 
4-1 és 4-2-es nyomtatással, színes képek
kel minden második hasábon. Most már 
általában abba a hasábba tehetjük a szí
nes képet, amelyben a megfelelő szöveg 
is van.
Az elektronikus könyvekben a releváns il
lusztrációk helye még nagyobb valószínű
séggel határozható meg, és sokkal-sokkal 
több a megoldatlan probléma.

► Hipertext. Egyszerűen megfogalmazva a 
hipertext csupán egy másik szó a hivatko
zási hálóra. A hipertext elvben szabad és 
struktúrálatlan. Minden kapcsolat megen
gedett a szerző hóbortját követve.
A hipertextet gyakran magasztalják, mint 
a papír igája alatti több évszázados rab
ság alóli felszabadulás egyik fajtáját, de 
ne feledjék, hogy ez a szabad és nem 
szabályozott architektúra nem vezet feltét
lenül az üdvösséghez, még akkor sem, ha 
igen vonzónak találja a legtöbb szabadon 
szárnyaló információs élharcos közöt
tünk.
A szabad hipertext remekül alkalmazható 
olyan kapcsolatok kifejezésére, amelyek a 
szemantikai rendszerekbe nem férnek be
le, és akármelyik információs alapban 
számos ilyen található. Ugyanakkor ez az 
információszervező számára hamis tom- 
pftási lehetőséget is kínál. Információ-tek
tonikája nagyon szegényes, ha csak 
olyan típusú kapcsolatai vannak, amelyek 
a franciaországi művészettől a gótikáig,
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onnét Perotinus zeneszerzőig, Lendiniig 
Olaszországba és a futball-világbajnoksá- 
gig vezetnek. Minden információgyűjte
ményt a világos, logikus és tematikailag 
feszes struktúrák olyan szolid rendszeré
nek kell megalapoznia, amelybe adatait 
pontosan és hagyományos módon he
lyezheti el. A francia művészek az egyik 
részbe, az olasz zeneszerzők egy másik
ba kerülnek. Ez után adhatja hozzá az ad 
hoc hipertext kapcsolatokat, amelyek a 
rendszerbe nem illő relációkat hordozzák. 
A megszorítások nélküli hipertext egyenes 
út az információs káoszhoz.

► A hozzáférés mértéke. Közvetlen vagy 
közvetett hozzáférést akarunk egy kap
csolat mentén? Az enciklopédiák hivatko
zásai hagyományosan indirektek, egy má
sik kötetet kell elővenni, és abban kell ke
resni. A hipertext programokban a 
keresés során általában közvetlen hozzá
férés lehetséges. A keresett tárgy egy- 
szercsak feltűnik a képernyőn. A könyvek
ben a hagyományos lábjegyzetek egyfajta 
félig közvetlen hozzáférést jelentenek. Az 
oldal aljára teszik őket, közel ahhoz a 
helyhez, ahol utaltak rájuk. Ennek ellené
re, mégiscsak ugrásra kényszerülünk az 
olvasás közben.
Számos elektronikus könyvben is be keil 
érnünk a közvetett hozzáféréssel. Egy 
kulcsszó-jegyzékben ki kell keresnünk azt 
a kifejezést, amellyel keresünk, és ezután 
üthetjük be.

► Modulusos méret. Milyen hosszúak le
gyenek adatelemeink? Legyen sok kicsi 
vagy néhány nagy szócikk egy elektroni
kus információs bázisban -  centralizált 
vagy decentralizált szerkesztést? Elég ne
vetséges módon itt olyan korlátokat szab 
nekünk az elektronikus adathordozó, 
amely a nyomtatott munkákban nem me
rült fel, az adatok kivetítésére szolgáló 
képernyő méretének köszönhetően. A hi- 
percard cikkeknek van egy hátborzonga
tó jellegzetességük, lehetőleg sohasem 
haladják meg egy kártya hosszát. Vigyá
zat! A veszéllyel kacérkodunk, a „tabloid- 
szindróma” végső hatalomátvételével.

► Mikrostruktúra. Mindeddig adatelemek 
közötti kapcsolatokról beszéltem. Egy 
szinttel lejjebb is izgalmas világ tárul

elénk, az adatelemeken belüli struktúrát 
vizsgáivá, mondjuk az enciklopédák szó
cikkein belül. Szükség van egy kiválasz
tott mikrostruktúrára, ha azt akarja, hogy 
adatbázisa szimulált intelligenciával ren
delkezzen, amikor mondjuk arra a kérdés
re óhajt válaszolni, hogy „melyik Európa 
leghosszabb függőhídja”. Hogy ezt meg
oldhassa, minden hídról szóló cikknek fel
ismerhető formában tartalmaznia kell két 
információt: milyen típusú hídról van szó, 
és milyen hosszú. Ha ezeket a feltételeket 
teljesítik, automatikusan kivonhatóak a 
statisztikai információk az adatbázisból, 
például egy Európa összes fűggőhídjának 
adatait bemutató táblázat formájában, 
amely a hosszúság szerint rendezhető.

► Szabadszöveges keresés, vagyis a szö
vegtestben bizonyos szavak és betűkom
binációk keresése, az az eszköz, amely 
általában rendelkezésére áll, ha egy onli
ne adatbázisban próbál eligazodni, mi
közben „pörög a taxióra”. Azért hagytam 
e fogalom taglalását dolgzatom végére, 
mert -  és ezt véssük élesen az eszünkbe 
-  a szabadszöveges keresés nem in
formáció-tektonika. Oiyan segédeszköz, 
amelyet akkor használunk, ha az informá
ciós-tektonikát nem alkalmazták, ez az in
formáció-tektonika pótléka. A szabadszö
veges keresés felbecsülhetetlen segítsé
get jelent, amikor nagy, meglevő, nem 
struktúráit szövegekben kell keresnünk, 
de ennél nem több. Soha ne engedjen an
nak a kísértésnek, hogy azt higyje, a sza- 
baszöveges keresés helyettesítheti az in
formáció-tektonikát!
Másrészt, igenis találkozunk a jó szabad- 
szöveges keresés kifinomult példáival, 
vagy a szabadszöveges keresés második 
generációjával. Ezek olyan rendszerek, 
amelyeket vezérszavak és szinonimák 
jegyzékei egészítenek ki, így, ha az „or
szág” szóra keres, megkapja az olyan 
szavak előfordulásait is, mint a nemzet, 
nemzeti, föld, földek. Segítenek a helyesí
rási hibák aknamezején is, amelyet eufe- 
misztikusan a „homályos betűzés” névvel 
illetnek. Ha Mr. Betofen nevű zeneszerzőt 
próbál keresni, meg fogja találni, bár le
het, hogy egy enyhe szemrehányás kísé
retében.
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Kitekintés

Végül szeretnék megjegyzéseket fűzni az 
elektronikus adatbázisok terén máig végzett 
munkához. Eddig is rengeteg értékes erőfeszí
tést fordítottak a termékek technológiai oldalára 
-  a hardverre, szoftverre, a műszaki színvonalra. 
A CD-I formában megjelent Grolier Multime
dia Encyclopedia például 4 szabadon választha
tó hangminőséget kínál, ami a vájtfülűek számára 
tantaluszi kínokat okoz. Ám a skála emberi vé
gén, ahol a termékek tartalmával foglalkoznak, a 
hozzánk hasonló információterjesztők birodal
mában nem sok történik. Területemen, a könyv
kiadásban, bevett módszer egy meglévő könyv 
átalakítása, egydimenziós architektúrájának átté
tele elektronikus adathordozóra, esetleg a sza
badszöveges keresés lehetőségével megspékel
ve. Más szóval, az információtechnológia megle
hetősen félénk megközelítéséről van szó, bár 
természetesen így egyszerűen és olcsón lehet a 
piacra kilépni.

Szerencsére néhány izgalmas új termék is 
megjelent újabban a piacon, amely a többdimen- 
ziósság lehetőségeit is kiaknázza, és az igazi 
elektronikus kiadás szférájába való ugrást jelent. 
Említésre érdemes a Compton’s Multimedia

6. ábra
A Compton’s Multimedia Encyclopedia

Encyclopedia on CD-ROM a Britannica Corpora
tion kiadásában. Ebben a munkában az adatbá
zis elemei -  az enciklopédia szócikkei -  nem 
kevesebb, mint 6 független szerkezeten keresztül 
érhetők el: betűrendben, tematikusán, földrajzi 
és kronológikus szempontból, szabadszöveges 
indexen és képmutatón keresztül, amint az a 6. 
ábrán látható. Megkíséreltem ennek bemutatását 
a 6. ábrán, de a fejlett elektronikus tektonikára 
oly jellemző módon, nem nagyon sikerült kétdi
menziós képre kivetítenem. Biztosíthatom Önö
ket, hogy olyan munka ez, amelyben olyan tortát 
sütnek, amilyent akarnak, és meg is ehetik. A 
földműveléssel foglalkozó valamennyi szócikk 
egymást követő oldalakon található meg, akár
csak azok, amelyek Olaszországgal foglalkoz
nak, beleértve az olasz földművelésről szólóakat 
is. Legyen ez a munka az irányjelzőnk az elektro
nikus információs bázisok kialakításában a jövő
ben.

Következtetések

Remélem, sikerült rávilágítanom, hogy az in
formáció-tektonika, bár kulcsfontosságú ismeret
területté csak újabban vált, olyan világ, amellyel 
mi, információterjesztők mindig is foglalkoztunk. 
Mi alkottunk belőle sajátos tudományágat, és 
most, amikor az elektronikus adatbázisok napról 
napra hétköznapibbá válnak, most sem szabad 
elfeledkeznünk róla. Ez nem magától értetődő, 
legalábbis nem a kiadói szakmában. A Franklin 
kéziszótáraiból és enciklopédiáiból még mindig 
többet ad el, mint bárki más, és ezeket mégcsak 
kiadóknak sem tartják.

Fogjunk össze ezért a humán tudományok 
terén, hogy megőrizhessük e téren az erőssé
günket, és próbáljunk továbbra is arra összpon
tosítani az információ szétsugárzásban, ami való
ban jelent valamit a felhasználó számára -  az 
adatbázis tartalmára és nem a csomagolásra.
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