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Bevezetés

Az Egyesült Államok volt az első ország, 
amelyben a nemzeti információs infrastruktúrával 
kapcsolatos politika és finanszírozási elvek meg
fogalmazását kezdeményezték, ezt hamarosan 
hasonló javaslatok követték az Európai Unióban 
és egyes más országokban. A hét vezető ipari or
szág (Group of Seven, G-7) már korábban meg
egyezett arról, hogy együttműködik a globális in
formációs infrastruktúra (Gll) kiépítése területén, 
annak érdekében, hogy „megvalósuljon a globá
lis információs társadalomról alkotott közös távla
ti elképzelésük”, a következő elveket szem előtt 
tartva1:

♦ elősegítik a dinamikus versenyt,
♦ ösztönzik a magán beruházásokat,
♦ rugalmas szabályozórendszert alakítanak ki,
♦ biztosítják a hálózatok nyílt hozzáférhető

ségét,

ugyanakkor

♦ elősegítik a polgárok esélyegyenlőségét,
♦ támogatják a tartalmi -  többek között a 

kulturális és nyelvi -  sokszínűséget,
♦ elismerik a világméretű együttműködés 

szükségességét, különös tekintettel a ke
vésbé fejlett országokra.

Ezek az elvek a globális információs infra
struktúrában is érvényesülnek, mégpedig a kö
vetkező törekvések révén:

♦ a rendszerek összekapcsolásának és 
egységes működtetésének előmozdítása,

♦ a hálózatok, szolgáltatások és alkalma
zások globális piacának kialakítása,

♦ az adatvédelem és az adatbiztonság ga
rantálása,

♦ a szellemi tulajdonjogok védelme,
♦ együttműködés a kutatás-fejlesztés és az 

új alkalmazások kialakítása terén,
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♦ az információs társadalom szociális és 
társadalmi hatásainak figyelemmel kísé
rése.

A G-7 csoportnak a globális információs infra
struktúrára vonatkozó állásfoglalásai a következő 
kérdésekkel foglalkoznak: műszaki lehetőségek, 
a hálózati szolgáltatások nyújtásának, illetve 
használatának érdekében való hozzáférés garan
ciái, a hálózatfejlesztés finanszírozásának eszkö
zei, a hálózat fejlesztését és használatát szabá
lyozó eszközök, az információtartalom védelme 
és sokfélesége tekintetében. Az állásfoglalások 
kitérnek arra is, hogy az információs társadalom 
társadalmi hatásait figyelemmel kell kísérni, s 
ezáltal biztosítják azt, hogy a továbbiakban is 
szóba kerüljenek a globális információs infra
struktúra műszaki és politikai aspektusai, például 
az, hogy milyen szerephez jutnak a könyvtárak.

A globális információs infrastruktúra megte
remti a műszaki lehetőségeket és politikai kerete
ket ahhoz, hogy világszerte megvalósulhassanak 
olyan régóta vágyott könyvtárügyi célok, mint az 
„egyetemes bibliográfiai számbavétel” és a „kiad
ványok egyetemes hozzáférhetősége” -  tehát 
azok a törekvések, amelyekben az IFLA központi 
szerepet játszik. A globális információs infrastruk
túra sikeressége a könyvtári célok szolgálatában 
nemcsak a műszaki értelemben vett kompatibi
litás függvénye, hanem a társadalmi és műszaki 
koncepciók kompatibilitásáé is, amelyek hátteré
ben jelentősen eltérő politikai, gazdasági és kul
turális hagyományokat találunk.

Amikor Közép- és Kelet-Európa hat poszt- 
kommunista országában a kialakulóban lévő 
nemzeti információs infrastruktúrát vizsgáljuk, 
hogy az információk áramlását biztosítandó nem
zetközi infrastrukturális fejlesztéseket hajtsunk 
majd végre, műszaki és politikai kérdésekkel 
szembesülünk. E fejlett országok lakói műveltek 
és képzettek, működőképes az országok gazda
sága, de számítástechnikai és távközlési tekintet
ben alulfejlett, az információhoz való hozzáférés 
terén pedig a nyugati országokétól eltérő hagyo
mányokkal találkozunk. Amióta 1989-ben a nem
zetközi kapcsolatok nyíltabbá váltak, ezekben az 
országokban is bővítették távközlési és számí
tástechnikai hálózatok kapacitását és lehetősé
geit, és nagyarányú könyvtárautomatizálás kez
dődött. A vizsgálat során 1993 és 1994 folyamán 
mintegy 300 könyvtárvezetővel, számítógépes 
hálózati szakemberrel, kormányzati politikussal 
és tájékoztatási szakemberrel készítettünk inter

jút Csehországban, Horvátországban, Lengyelor
szágban, Magyarországon, Szlovákiában és 
Szlovéniában, továbbá 1994-ben postai úton egy 
felmérést folytattunk le ezen országok tudomá
nyos könyvtárai körében. Lengyelország kivéte
lével, amelynek 40 millió lakosa van, kis orszá
gokról van szó, népességük 2 milliótól (Szlo
vénia) 10 millióig terjed (Csehország és Magyar- 
ország), mindegyiküknek saját nemzeti nyelvük 
van. A vizsgálat során szerzett tapasztalatok ta
nulságosak lehetnek abból a szempontból is, 
hogy hogyan integrálhatók kevésbé fejlett régiók 
a globális információs infrastruktúrába.

E cikkben négy problémát említünk, amelyek
kel mindenképpen szükséges foglalkoznunk, ha 
az a célunk, hogy a globális információs infra
struktúra a jövő digitális könyvtáraként működjön. 
E problémákat a közép-kelet-európai vizsgálatból 
vett példákkal illusztráljuk. A problémák mind
egyike nagyon fontos a szélesebb körű vizsgálat 
szempontjából és csak röviden tárgyalható a je
len írás keretében. Másutt már részletesebben is 
beszámoltunk a vizsgálatról és annak adatairól2, 
továbbá előkészületben van több cikk és egy mo
nográfia megjelenése is.

A  g lo b á l is  in fo r m á c ió s  in f r a s t r u k t ú r á t  
t e k in t s ü k  e g y e t le n ,  m in d e n k i  s z á m á r a  
h o z z á fé r h e tő ' d ig i t á l i s  k ö n y v t á r n a k

Ideális esetben a globális információs infra
struktúrában mint egyetlen digitális könyvtárban 
tudunk keresést végezni, hogy az információfor
rások létét, majd lelőhelyét megállapítsuk és be
szerezzük őket, tekintet nélkül arra, hogy hol 
vagy milyen formában állnak rendelkezésre. A 
globális információs infrastruktúra nem egy mo
nolitikus entitás lesz, amelyet egyetlen intézmény 
működtet; sokkal inkább egy decentralizált, osz
tott, „virtuális” könyvtár, amely összekapcsolja 
egymással az Internet és a majdan azt követő 
számítástechnikai és távközlési hálózatok ösz- 
szes adatbázisát és más forrásait.

A nemzetközi könyvtári közösség már koráb
ban létrehozta az osztott, virtuális könyvtár intéz
ményi kereteit, amikor például könyvtárközi köl
csönzési megállapodásokat kötött, dokumentum- 
szolgáltató vállalkozásokat létesített és egyéb 
módszerekkel megoldotta a másutt tárolt informá
cióforrásokhoz való hozzáférést. A könyvtári költ
ségvetések mindenütt csökkentek a kiadott doku
mentumok mennyiségének növekedéséhez ké
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pest, és kevés könyvtár képes arra, hogy színvo
nalas szolgáltatásokat nyújtson, anélkül, hogy az 
információforrások egy részét csak konkrét ké
résre venné valahonnan kölcsön vagy vásárolná 
meg3. A közép-kelet-eu rópai könyvtárak költség- 
vetése soha nem volt túlságosan bőséges, de ma 
már minden eddiginél szűkösebb, egyrészt az 
államszocialista gazdasági rendszerből a piaci 
rendszerre való áttérés következtében, másrészt 
amiatt, hogy szinte teljesen csak az állami finan
szírozásra támaszkodik. A kis országok soha 
nem lesznek képesek lakóik információigényét 
teljes mértékben helyi forrásokból kielégíteni. Bi
zonyos mértékű nemzetközi cseretevékenységre 
mindig szükség lesz, és a legígéretesebb műsza
ki lehetőségeket a globális információs infrastruk
túra kínálja, hogy a dokumentumok létezéséről 
nemzetközi méretekben tájékozódni lehessen, 
lelőhelyüket meg tudjuk állapítani és magukat a 
dokumentumokat be lehessen szerezni. És vi
szont: a globális információs infrastruktúra lehe
tővé teszi más országok lakói számára, hogy a 
közép-kelet-európai könyvtárak gazdag forrásai
ról tudomást szerezzenek, a források lelőhelyét 
megállapítsák és azokat beszerezzék; ezek 
ugyanis mind ez ideig automatizálás hiányában 
és az egyes gyűjtemények elszigeteltsége miatt 
viszonylag kevésbé voltak hozzáférhetőek.

Elméletileg, ha az emberek világszerte azo
nos mértékben férhetnek hozzá a világ könyv
tárainak állományához a globális információs in
frastruktúra révén, akkor egyforma az olvasási 
szabadságuk is, ettől a kiváltságtól azonban 
egyes országokban gyakran megfosztják a pol
gárokat. Az 1995-ös G-7 konferencián javasolták, 
bár nem fogadták el azt a politikai elvet, amely az 
emberi jogok egyetemes nyilatkozata 19. cikke
lye és más nemzetközi megállapodások alapján4 
az információszabadságra vonatkozott volna. 
Hasonló meggondolások vezették az Amerikai 
Könyvtáregyesületet (American Library Associa
tion), amikor a könyvtári jogszabályt (Library Bill 
of Rights) az elektronikus információhoz való 
hozzáféréssel összefüggésben értelmezte5.

Bár az Internet gyorsan terjed Közép- és Ke
let-Európábán -  növekedése 40%-os volt 1994 
negyedik negyedében, ami az összes régiót te
kintve a legnagyobb növekedés6 -, a növekedés 
igen alacsony szintről indult, a telefonellátottság 
például a régióban csak 15-20%-os7, és az Inter
net kevesek számára hozzáférhető az felsőok
tatási és kutatási szférán kívül. Közép- és Kelet-

Európában a tudományos könyvtárak az elsők 
között kapcsolódtak az Internethez; 1994 végén 
a hat vizsgált országban a válaszadók 57%-a 
rendelkezett elektronikus postával és 43%-a tette 
online hozzáférhetővé egy vagy több adatbázi
sát; 28,6%-uk kínált nyilvános hozzáférést egy 
vagy több Internet-szolgáltatáshoz (n=70). Ily 
módon a közép-kelet-európai könyvtárak műsza
kilag alkalmasak arra, hogy nyilvános hozzáfé
rést biztosítsanak a jövő digitális könyvtárához, a 
lakosság „rajtuk hajtson fel” az információs szu
persztrádára, azonban esetenként könnyebben 
tudják hozzáférhetővé tenni a nyugati országok
ban már létrehozott információforrások óriási vá
lasztékát, mint saját országuk forrásait.

A  d ig i t á l i s  k ö n y v t á r  m u t a s s o n  r á  m in 
d e n  in fo r m á c ió f o r r á s r a ,  t e k in t e t  n é lk ü l  
a z  in fo r m á c ió h o r d o z ó r a ,  i l l e t v e  a z  o n 
l in e  v a g y  o f f l in e  e lé r h e t ő s é g r e

A globális információs infrastruktúráról és a 
digitális könyvtárakról folytatott viták gyakran, ki 
nem mondva azt feltételezik, hogy a digitális 
könyvtárak teljes egészében digitalizált művekből 
állnak8, és hogy minden információforrás teljes 
tartalma hamarosan online elérhető lesz. A 
könyvtári társadalmon kívül kevesen ismerik el az 
offline dokumentumokra rámutató online kataló
gusok és indexek értékét.

Akik azt feltételezik, hogy az Internet és utód
hálózatai a könyvtárak mint fizikailag létező intéz
mények helyébe lépnek, azoknak téves elképze
léseik vannak a távközlési technológiák, az infor
mációforrások és az információszervezés ter
mészetéről. Az első ilyen téves elképzelés az, 
hogy a digitalizált információ a más formában 
lévő információforrásokat fel is váltja, nem pedig 
csak kiegészíti. Az új technológiák új, eddig ki
használatlan lehetőségeket teremtenek, miköz
ben a korábbi technológiák is gyakran tovább él
nek, ahogy az a kommunikáció története során 
már beigazolódott9, 10 Új információforrások to
vábbra is létrejönnek nyomtatott formában, papí
ron. Ezekre szüksége is lesz a világ népessége 
azon hatalmas részének, amely belátható ideig 
még nem fog hozzáférni a globális információs 
infrastruktúrához, de hasznos lesz azok számára 
is, akik már hozzáférnek. Az a sok évszázados 
emberi tudás, amely nem digitalizált formátumok
ban tárolva áll rendelkezésünkre, továbbra is ér
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téket képvisel, és valószínűleg csak igen kis rés
zét konvertálják majd digitális formátumba.

A második téves elképzelés arra vonatkozik, 
hogy az Interneten meglévő információk megfe
lelőképpen tudják helyettesíteni a könyvtárak ál
lományát és szolgáltatásait. Az Internet „ingye
nes” információinak csak igen kis része ment át 
hitelesítési, lektorálási folyamaton -  java része 
szerzői kiadás vagy más szempontból efemer jel
legű. Az olvasóra vagy ezen információk haszná
lójára hárul az a teher, hogy -  anélkül, hogy a lek
torok, szerkesztők, kiadók vagy a dokumentumot 
kiválasztó könyvtáros értékítéletére támaszkod
hatna -  meghatározza, melyek a pontos vagy hi
teles források. A teljes tartalmával online hozzá
férhető, formálisan, hivatalosan kiadott dokumen
tumoknak a legnagyobb része viszont csak ke
reskedelmi forrásokból szerezhető be -  ezek 
azok, amelyekre a könyvtárak elő szoktak fizetni. 
Vannak Internet-használók, akik azt tartják, hogy 
a világ információkincse online, ingyenesen elér
hető azok számára, akik képesek azt megtalálni. 
Úgy tűnik, őket jobban érdekli maga a felfedezés 
folyamata, mint az információ értéke, amelyhez 
hozzájutnak11,12. Nem veszik tekintetbe azt az el
maradt hasznot sem, amely a felkutatáshoz szük
séges időből adódik.

A harmadik téves elképzelés az, hogy az in
formációforrások katalógusai nem is képviselnek 
értéket, ha a dokumentumok teljes tartalma nem 
online hozzáférhető. Amikor információkeresést 
végzünk, először meg kell állapítanunk, hogy az 
információforrás létezik, és mi a lelőhelye, csak 
azután tudjuk beszerezni, akár online, akár off
line. A globális információs infrastruktúrának mint 
digitális könyvtárnak a legnagyobb értéke abban 
áll majd, hogy kapcsolatot teremt -  a katalógu
sok, indexek, referátumok, a dokumentumok 
szurrogátumai és a tartalom más reprezentációi 
révén -  nemcsak az online elérhető, hanem 
olyan más, több évszázados információforrások
hoz, amelyek továbbra is csak offline léteznek. 
Gazdasági és szellemi tulajdonjogi megszorítá
sok nem teszik lehetővé, hogy minden dokumen
tum teljes tartalmát online elérhetővé tegyük, a 
katalógusok viszont akkor is hírt adhatnak a do
kumentum létezéséről és lelőhelyéről.

Ha a globális digitális könyvtárnak az a fela
data, hogy integrált hozzáférést biztosítson az 
online és offline információforrásokhoz, a könyv
tári, számítástechnikai és más tájékoztatási szak
emberek közösségének együtt kell működnie a

dokumentumok leírására és reprezentálására 
szolgáló szabványok létrehozásában, amelyek 
majd lehetővé teszik a használó számára, hogy 
kikeressen információkat, tekintet nélkül arra, 
hogy azt MARC, SGML, HTML, PDF vagy egyéb, 
most kialakulóban lévő dokumentumra prezentá- 
lási és kódolási szabvány szerinti formátumban 
tárolják.

A  d ig i t á l i s  k ö n y v t á r  l é t r e h o z á s a  s o r á n  
a  t á r s a d a l o m p o l i t i k a i  e lk é p z e lé s e k  
m e g v a ló s í t á s a  m é g  n e h e z e b b  le s z  
m a jd ,  m in t  a  m ű s z a k ia k é

Az információtechnológia lehetővé teszi a 
globális digitális könyvtárat -  nem pedig létre
hozza, de még csak nem is ösztönzi a létrejöttét. 
Az egyetlen, mindenki számára hozzáférhető di
gitális könyvtár megvalósításához különböző or
szágok, intézmények és emberek erőfeszítéseire 
van szükség: A „globális gondolkodás + helyi 
cselekvés” (think globally, act locally) a környe
zetvédelemből vett jelszó, de a globális informá
ciós infrastruktúrára ugyanúgy érvényes.

A hét vezető ipari országnak (G-7) a globális 
információs infrastruktúrára tett javaslataiban 
szereplő, a nyílt rendszerekre és az egységes 
működtetésre vonatkozó elvek feltétlenül szüksé
gesek a globális digitális könyvtárhoz, amely hoz
záférést kíván nyújtani minden információforrás
hoz tekintet nélkül annak formátumára, nyelvére 
és az illető rendszer műszaki platformjára. Az 
egységes működtetési szabványok megfogalma
zása, elterjesztése, megvalósítása és kötelezővé 
tétele még egy-egy országon belül is igen nehéz. 
Még nehezebb egységesen működtethető nem
zetközi rendszereket létrehozni, ugyanis az 
egyes országok műszaki politikájának hátterében 
eltérő politikai, gazdasági, társadalmi és kulturá
lis hagyományok vannak. Az Internet az egysé
ges működtetés lehetőségét a kormányzati, okta
tásügyi és a non-profit szektor közötti együttmű
ködés révén teremtette meg. Az egységes mű
ködtetés még nehezebben lesz elérhető, amikor 
ezeknek a szektoroknak a versenyképes keres
kedelmi vállalkozásokkal kell együtt élniük13,14.

A nemzetközi könyvtáros-társadalom a publi
kált dokumentumok leírásának általános elveit a 
19. század végén kezdte megfogalmazni, és az 
1960-as évek végére sikerült megalkotnia a bibli
ográfiai rekordok digitális formátumban történő
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átadásához a tartalomra és formátumra vonatko
zó nemzetközi szabványokat (MARC, Machine 
Readable Cataloguing), ezzel megalapoznia az 
egységesen működtethető könyvtári rendszere
ket. A legtöbb nagy nyugati könyvtár ma már min
den munkafolyamatát online végzi. Rendszereik 
és a bibliográfiai (közös katalógust működtető) 
szolgáltatók, valamint más könyvtárak rendszerei 
között folyik a rekordok importja és exportja, or
szágos és nemzetközi szinten egyaránt. A közös 
katalogizálási rendszerek és más, szabványos 
formátumú, géppel olvasható adatforrások hasz
nálata lehetővé tette a könyvtárak számára, hogy 
dokumentumaikat csak kis százalékban kelljen 
saját maguknak katalogizálniuk15. A rekordok kö
zös használata lehetővé teszi, hogy egy könyvet 
(vagy más dokumentumot) csak egyszer katalo
gizáljanak, mégpedig abban a könyvtárban, 
amely elsőként szerzi be a mű példányát; a többi 
résztvevő könyvtár pedig újra felhasználhatja a 
rekordot saját rendszerében. A duplikációt mini
málisra csökkentve a nyugati könyvtárak elérték 
az ahhoz szükséges kritikus tömeget, hogy cédu
lakatalógusaikat géppel olvasható formába kon
vertálhassák és az automatizálást költséghaté
konnyá tehessék.

A nyugati könyvtárakban már közel 30 éve fo
lyik az automatizálás, ezalatt az információtech
nológia számos generációjával szereztek tapasz
talatokat. Mivel már e folyamat elejétől kezdve 
ragaszkodtak az egységes működtetési szab
ványokhoz, meg tudták oldani a rekordok expor
tálását a következő hardver- és szoftvergenerá
ciókba. A világon forgalmazott legtöbb számító- 
gépes könyvtári rendszert először olyan nyugati 
könyvtárakban fejlesztették ki és tesztelték, ame
lyek ezeket az elveket követték. Ily módon e ke
reskedelmi forgalomba kerülő rendszerek impor
tálni és exportálni tudják azokat a rekordokat, 
amelyek a rekordok leírására és reprezentálásá- 
ra vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfe
lelnek -  feltéve, hogy a vásárló könyvtár is alkal
mazza e szabványokat saját rekordjai esetében.

A közép- és kelet-európai könyvtárak csak a 
90-es években fogtak nagyarányú automatizálás
ba, amikor a számítástechikai és távközlési tech
nológia jóval szélesebb körben lett hozzáférhető. 
A legtöbb korábbi automatizálási projektjük ered
ményeként személyi számítógépes, helyi adat
bázisok jöttek létre. A nyugati fejleményekkel el
lentétben a közép- és kelet-európai könyvtárak 
nem hoztak létre közös katalogizálási rendszere

ket, amelyek megkövetelik az egységes működ
tetési szabványok betartását. (Kivétel ez alól Ju
goszlávia, amelynek rendszerét ma szinte kizáró
lag csak Szlovéniában használják.) Annak elle
nére, hogy a legtöbb közép- és kelet-európai 
könyvtár elsődlegesen belföldi kiadványokat 
gyűjt (kivételt képeznek a nagy tudományos és 
műszaki könyvtárak), és nemzeti könyvtárak 
csak a belföldi dokumentumok katalogizálási 
adatait terjesztik (legtöbbször nyomtatott for
mában), a tudományos könyvtárakban végzett 
vizsgálatunk azt mutatta, hogy e könyvtárak 
80%-a önmaga készíti el a katalógus-rekordokat. 
Nincs tehát hagyománya a szabványos rekordok 
használatának vagy a rekordok egymás közötti 
cseréjének.

Bár a közép- és kelet-európai könyvtárak for
rásaikat online hozzáférhetővé teszik helyi és há
lózati használatra, a legtöbb adatbázisuk kis mé
retű és a többitől független. Mivel nincs közös ka
talogizálási rendszerük vagy más nagy adatbázi
suk az országban meglévő dokumentumok re
kordjainak közös használatához, az egyes orszá
gokban helyi adatbázisokat hoznak létre jelentős 
párhuzamos erőfeszítések és költségek árán. A 
dokumentumleírási és -reprezentálási szabvá
nyok használata országonként és könyvtáran
ként eltérő. A legrégebbi adatbázisok legtöbbje a 
sok ISIS-formátum valamelyikét használja, az 
újak közül néhány valamely MARC-formátumot, 
a többiek pedig helyben definiált formátumokat. 
Egy országban, még kevésbé a régióban sem 
használják kizárólagos jelleggel valamelyik 
MARC-formátumot. Ezért aztán az automatizálás 
úgy zajlik, hogy a bibliográfiai rekordok többféle, 
eltérő tartalmú és szerkezetű formátumban jön
nek létre, amelyek egymással nagy valószínű
séggel nem kompatibilisek. E rekordok összevo
nása közös katalogizálási rendszerekbe és az 
adatok áttöltése a régi hardverről és szoftverről a 
modern rendszerekbe nagy kihívást jelent mű
szaki feladatként, és meglehetősen sok manuális 
beavatkozást tesz szükségessé. Ha csak és 
amíg az egyes könyvtárak nem kötelezik el ma
gukat az egységesen működtethető rendszerek 
iránt, a közép- és kelet-európai könyvtárak nem 
válhatnak a globális digitális könyvtár részeivé.

A közép- és kelet-európai könyvtárak a nem
zeti és globális információs infrastruktúra létreho
zása során politikai és műszaki akadályokkal 
egyaránt szembesülnek. Az előző politikai rend
szerben hozott könyvtári törvények megnehe
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zítették a különböző típusú könyvtárak együttmű
ködését, mivel a könyvtárak egyes csoportjai (há
lózatai) más és más minisztériumnak voltak alá
rendelve a könyvtár típusa, illetve a könyvtár 
gyűjteményének tematikája alapján. Általános
ságban elmondható, hogy a kormánypolitika in
kább arra látszik ösztönözni a könyvtárakat, hogy 
a rendszereket igazítsák saját gyakorlatukhoz, 
nem pedig arra, hogy a szabványokat betartsák, 
továbbá inkább arra ösztönzi őket, hogy verseng
jenek más könyvtárakkal a szűkös pénzössze
gekért, nem pedig arra, hogy egymással együtt
működjenek közös célok érdekében. Ha e könyv
tárak együtt tudnak működni azért, hogy egy
séges (akár centralizált, akár decentralizált) hoz
záférést biztosítsanak az ország gyűjteményei
hez, sokkal nagyobb eredményt érnek majd el 
korlátozott erőforrásaikkal.

Az információhoz való hozzáférésben sokfé
le, országonként és régiónként eltérő társadalmi 
és kulturális hagyomány jelenik meg. Az Internet 
filozófiája megfelel az amerikai könyvtárpolitiká
nak, amely az információhoz való nyílt, közvetlen 
hozzáférést és az olvasás szabadságát tűzte 
zászlajára. Az információhoz való hozzáférést 
Európában, különösen Közép- és Kelet-Európá- 
ban, az jellemzi, hogy sokkal jelentősebb szerepe 
van az olvasók és az információforrások közötti 
emberi közvetítésnek. A legtöbb dokumentumot 
zárt raktárban tárolják, külön kérésre, órák alatt 
vagy másnapra tudják kézbe adni. A másolatké
réseket is a könyvtári személyzetnek kell átadni. 
Néhány esetben -  tapasztalataink szerint a vizs
gált könyvtárak 28,6 illetve 20%-ában (n=70) -  
még az online katalógusokban és CD-ROM adat
bázisokban való keresés is a könyvtári személy
zet feladata. A könyvtárat csak az egyes felsőok
tatási tanszékek vagy intézetek munkatársai 
használhatják; az olvasóknak ritkán vannak elő
jogaik egy egyetem összes könyvtárában, még 
kevésbé más egyetemeken. Közép- és Kelet- 
Európában az előző politikai rendszerben a kor
mányzati cenzúra, a könyvtárak politikai szerepe 
és a devizakorlátozások határolták be a meg
vásárolt dokumentumok körét16, 17, 18, 19. Mi
közben a rendszer és a viselkedési formák gyor
san változnak, a közép- és kelet-európai könyv
tárakban nincsenek hagyományai az információ- 
források szabad hozzáférhetőségének, amelyre 
pedig a globális információs infrastruktúra számí
tástechnikai és távközlési technológiája lehetősé
get ad. Az információtechnológia jelenléte magá

ban nem okoz majd társadalmi változást; Közép- 
és Kelet-Európa lakóinak kell majd megválaszta
niuk, hogyan alkalmazzák a technológiát társa
dalmi céljaik megvalósítására.

A z in f o r m á c ió - v is s z a k e r e s é s  n e h é z
p r o b lé m a

Az információ-visszakeresés paradox dolog, 
ugyanis le kell írnunk azt az információt, amely 
nincs birtokunkban. E folyamat problematikus 
volta nem új a könyvtárosok számára -  a könyv
tár- és tájékoztatástudományi kutatások és elmé
leti vizsgálódások jelentős része arra irányul, 
hogy megértsük, hogy az emberek hogyan kér
deznek, valamint, hogy hogyan lehet olyan infor
mációszervezési módszereket kialakítani, ame
lyekkel az emberek megtalálják a válaszokat kér
déseikre. Ha olyan globális információs infra
struktúrát szeretnénk kiépíteni, amely egyetlen 
digitális könyvtárként képes szolgálni, ahol a ke
reső bármely pontról feltehet egy kérdést és meg
állapíthatja egy bármely más csomóponton meg
lévő információ lelőhelyét (legyen az teljes szö
veg vagy csak rámutatás egy offline elérhető do
kumentumra), tisztában kell lennünk azzal, hogy 
az információ-visszakeresés problémájára ebben 
az összetett környezetben kell megoldást talál
nunk, ahol sokféle információtípus, sokféle nyelv, 
sok reprezentálási forma, a hardver- és szoftver- 
platformok széles választéka van jelen. Ugyanak
kor a számítástudományi szakemberek egy han
gos csoportja azt sugallja, hogy az információ
visszakeresés problémája már majdnem meg
oldódott, és hogy a keresőrobotok (más néven in
telligens közvetítők) átveszik az információk kike
resésével kapcsolatos emberi feladatok nagy 
részét, különösen a hálózatok esetében20. Ha
sonlóképpen, az Interneten információkeresést 
végzők kezdik a kulcsszavas keresőeszközöket, 
mint amilyen a YAHOO vagy a Lycos, úgy tekin
teni, hogy azok általános megoldást hoznak az 
információ-visszakeresés problémájára21.

E feltételezéseket két téves nézetnek tulaj
donítjuk, amelyek egyrészt az információ-vissza
keresési folyamat nem teljes megértésével, más
részt a méretezéssel kapcsolatosak.

A z in f o r m á c ió - v is s z a k e r e s é s i  f o ly a m a i

Az információ-visszakeresés nem csupán a 
keresőkérdés megfogalmazásának egyetlen mű
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Kitekintés

velete; hanem egy folyamat, amely gyakran azzal 
kezdődik, hogy valamilyen bizonytalanul érzett 
szükségletünk támad, hogy valamit megtudjunk, 
majd ez fokozatosan addig a pontig fejlődik, ahol 
már meg tudunk fogalmazni bizonyos attribútu
mokat. Ez az információszükséglet a társadalmi 
környezettől és az egyén jellemzőitől függően 
igen sokféle lehet. Amikor már az igényünket 
elég jól meg tudjuk fogalmazni ahhoz, hogy a ke
resést megkezdhessük, a kérdés maga még sok 
változáson mehet át, miközben a különböző in
formációforrásokat egymás után kikeressük és 
felhasználjuk. Az emberek általában az informá- 
ció-visszakereső rendszert úgy kezdik használni, 
hogy keresőkérdésüket csak részben fogalmaz
zák meg, azt további megbeszélések során még 
alakítják. A folyamat legösszetettebb része álta
lában offline folyik: a problémát át kell gondolni, 
hogy elérjünk addig a pontig, amikor az már vilá
gosan megfogalmazható. A referenszkönyvtáro- 
soknak az a dolga, hogy segítsenek ebben a 
megfogalmazási folyamatban, tanácsokat adja
nak az információkeresőnek, kérdéseket tegye
nek fel, és segítsenek kikeresni olyan részered
ményeket, amelyek segítenek tisztázni a kereső- 
kérdést.

Amikor információt keresünk, ismereteket 
vagy jelentést keresünk (pl. mi?, miért?, hogy?), 
de a keresőkérdést létező információs entitások 
(pl. dokumentumok, objektumok) tartalmának 
szempontjából kell megfogalmaznunk (pl. sza
vakkal, számokkal, fogalmakkal). Mivel a globális 
információs infrastruktúra információ-visszake- 
reső rendszer, az információval közvetlenül csak 
mint „dolgokkal”22, „tárolókkal”23, vagy a létreho
zói és a használói számára jelentéssel bíró, infor
mációtartalmat hordozó entitásokkal foglalkoz
hat. Ezek az entitások lehetnek a rögzített emberi 
közlést tartalmazó dokumentumok (pl. adatok, 
szöveg, képek) vagy más információhordozó ob
jektumok, akár digitális, akár nyomtatott, online 
vagy offline elérhető formában.

Az információ-visszakereséssel kapcsolatos 
kutatások egész történetük során a folyamat szá
mítógéppel legkönnyebben megoldható aspektu
saira összpontosítottak -  például a jól megfogal
mazott keresőkérdésre és annak összevetésére 
az információs entitások tartalmával -, és figyel
men kívül hagyták az információkeresési folya
matot és azt a kontextust, amelyben a kérdést fel
tették. A keresőkérdés, amelyben a kulcsszavak 
és más fogalmak Boole-algebrai kombinációja

szerepel, magának a kérdésnek az absztrakciója. 
A fogalmak a kereső számára valamilyen jelen
tést képviselnek, s az általa választott fogalmak 
nagy mértékben eltérhetnek azoktól, amelyeket 
ugyanazt a jelentést kifejezendő az információ- 
forrásokat létrehozók vagy leírók kiválasztottak. 
Az információszervezési (pl. katalogizálási, osz
tályozási, indexelési) kutatások arra irányulnak, 
hogyan lehet egymáshoz minél jobban közelíteni 
a kérdés feltevésének mikéntjét és megválaszo
lásának lehetséges módjait, továbbá módszere
ket dolgozni ki arra, hogy a hasonló jelentésű fo
galmakat együtt tudják kezelni, valamint meg le
hessen különböztetni egy adott fogalom többféle 
jelentését. Az információ-visszakeresési rend
szerek csak annyira hatékonyak, amennyire se
gíteni tudnak a kérdéseket megválaszolni, nem 
pedig amennyire könnyen összevethetők a kere
sőkérdésekkel.

A keresőkérdésekkel való összevetés olyan 
folyamat, amelyet az intelligens közvetítők elvé
gezhetnek; a valódi információ-visszakeresés 
nem ilyen. Az összevetésen alapuló rendszere
ket jól képzett információ-visszakeresők, rend
szerint könyvtárosok számára alakították ki, akik 
gyakran használják azokat, nem pedig tapaszta
latlan keresők vagy önálló keresést végző végfel
használók számára. Még a grafikus használói in
terfészek esetében is meg kell ismernie a fel
használónak a szótár struktúráját, a keresési op
ciókat és a dokumentumok szerkezetét ahhoz, 
hogy a keresőkérdést helyesen tudja megadni, s 
mindez nagyjából meg is magyarázza, hogy miért 
olyan nehéz még mindig az online katalógusok 
használata24'28. A globális digitális könyvtárnak 
koruk, nyelvük, kultúrájuk, szakismereteik és szá
mítástechnikai jártasságuk tekintetében hetero
gén információkereső csoportot kell kiszolgálnia, 
akik közül legtöbben az információ-visszakere
sés terén örökké kezdők maradnak. E használói 
csoportnak olyan rendszerre van szüksége, 
amely az információkeresési folyamat egészét 
támogatja, nemcsak a keresőkérdések összeve
tését. Az utóbbi 30 év kutatásai segítenek meg
érteni az információszükségleteket és az infor
mációkeresési folyamatot29'34; a jobb technoló
giai lehetőségek mellett ezeket az ismereteket is 
alkalmazzuk az információ-visszakereső interfé
szek megtervezésében35"39. Az információ-visz- 
szakeresési folyamat könnyebb része ezzel már 
szinte meg is oldódott; alig kezdődtek meg vi
szont a kutatások a nehezebb rész tekintetében.
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A z  in fo r m á c ió - v is s z a k e r e s é s  m é r e t e 
z é s i  p r o b lé m á ja

Az, hogy milyen könnyen találjuk meg az in
formációt, függ az adatbázis heterogenitásától és 
méretétől, valamint attól, hogy mennyire tudjuk 
kifejezni kérdésünket keresésre alkalmas kifeje
zésekkel. Legegyszerűbb megtalálni valamely in
formációt homogén tartalmú kis adatbázisokban, 
mert ott a fogalmak (kifejezések, képek stb.) 
jelentése korlátozott és a visszakeresési „zaj” 
mennyisége tűrhető. Minél heterogénebb(ek) az 
adatbázis(ok), amely(ek)ben keresünk, annál 
többféleképpen írhatják le az egyes fogalmakat, 
annál többféle lehet az egyes fogalmak jelentése, 
és annál nagyobb lehet az irreleváns megfelelé
sek (zaj) mennyisége.

Amíg például az online katalógusok néhány 
százezer rekordot tartalmaztak, még el lehetett 
viselni a keresésből adódó zajt, és meg lehetett 
próbálni a kifejezések és mezők többféle kom
binációját alkalmazni a keresésben. Most, amikor 
a nagy tudományos könyvtárak online katalógu
sai többmillió rekordból állnak, a túl általános kife
jezésekkel végzett keresések gyakran többezer 
találatot eredményeznek. A kis adatbázisokhoz 
tervezett visszakeresési lehetőségek kudarcot 
vallanak az adatbázisok méretének növekedésé
vel. Bár az online katalógusokból egyre inkább 
heterogén tartalmú, nagy adatbázisok lesznek, 
amelyek a könyvtári gyűjtemények teljes egészét 
lefedik, rekordjaiknak a jelentés tekintetében 
megvannak a korlátái, ugyanis a dokumentumok
nak csak a tömör leírását adják meg strukturált 
formában, miközben a tartalmat előre meghatáro
zott szabályok, a tárgyi feltárás módját pedig for
mális osztályozási struktúrák és tematikus tézau- 
ruszok rögzítik.

A dokumentumok teljes szövegében sokkal 
nehezebb keresni, mint a könyvtári katalógusok
ban, mivel a tartalom nem ellenőrzött. A keresők
nek kérdéseiket igen bonyolultan kell feltenniük, 
ami abból adódik, hogy a terminológia igen sokfé
le lehet. A szöveges visszakeresésben a kereső 
olyan akadályokkal találkozik, mint az eltérő szó
végek (például index, indexes, indexing), a hatá
rozatlan megnevezések (például it, that, which), 
szinonimák (például heat, thermal), homonímák 
(például Paris mint város és „plaster of Paris”, 
azaz gipsz), közvetett utalások (például „a téma, 
amelyet tegnap megvitattunk”), olyan fogalmak, 
amelyek nincsenek határozottabban kifejezve a

dokumentumban (például történelem, alkotmány, 
társadalmi hatások, stratégia, statisztika); ehhez 
jön még, hogy nehéz az egyes fogalmak egymás
hoz viszonyított hangsúlyát meghatározni. A glo
bális digitális könyvtárnak támogatnia kell a 
többnyelvű, többféle karakterkészletet használó 
és többféle információhordozón végzett informá
ciókeresést is, nemcsak az egynyelvű szövegben 
végzettet, ami természetesen tovább növeli a ke
resési folyamat bonyolultságát.

Az Interneten keresést végzők, amikor azt ál
lítják, hogy a kulcsszavas teljes szövegű kereső- 
eszközök, mint a YAHOO és a Lycos, általános 
megoldást jelentenek az információ-visszakere
sés problémájára, figyelmen kívül hagyják a mé
retezés problémáját. Még mindig viszonylag kis 
adatbázisokról van szó, de már mindben felve
tődnek az ellenőrzés fentebb jelzett problémái. A 
kutatásoknak sokkal inkább törekedniük kellene 
arra, hogy hatékony módszereket találjanak 
nagy, heterogén információforrások oly módon 
történő megszervezésére, hogy az információ 
megtalálható legyen. Az információszervezésre 
sor kerülhet a rendszerbe való bevitelkor, hogy 
egyszerűsítsük a későbbi visszakeresést; vagy 
az output során, amikor is a keresőre hagyjuk an
nak a terhét, hogy végigválogassa az irreleváns 
információk tömegét.

Az az álom tehát, hogy egy olyan globális di
gitális könyvtárat építsünk, amelyben egyetlen 
kereséssel megállapítható az információ meglé
te, lelőhelye és vissza is kereshető, tekintet nél
kül arra, hogy hol és milyen formában áll rendel
kezésre, egyben kihívást is jelent, hogy megold
juk azt a legnehezebb információ-visszakeresési 
problémát, amely az információforrások mére
téből, a tartalom heterogenitásából és a haszná
lók sokféleségéből adódik.

K ö v e t  k e z t  e t é s e k

A globális információs infrastruktúra techno
lógiája és politikája eddig elképzelhetetlen le
hetőségeket -  és kihívásokat -  kínál a jövő digitá
lis könyvtárának létrehozásához. Ha a globális in
formációs infrastruktúrát egyetlen globális digitá
lis könyvtárnak tekintjük, az infrastruktúrának le
hetőséget kell adnia arra, hogy az információfor
rások meglétéről és azok lelőhelyéről tudomást 
szerezzünk, és azokat be is szerezzük, tekintet 
nélkül arra, hogy hol vagy milyen formátumban 
állnak rendelkezésre, online vagy offline módon.
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Kitekintés

Az információhoz való egyenlő hozzáférés le
hetősége bővülni fog, annak arányában, amilyen 
mértékben a globális információs infrastruktúrá
hoz kapcsolódni lehet. Közép- és Kelet-Európá
bán a nagy tudományos könyvtárak elsők között 
kapcsolódnak majd hozzá, miután műszakilag és 
politikai szempontból olyan pozícióba kerülnek, 
hogy hozzáférést nyújthatnak a globális digitális 
könyvtárhoz. Jóllehet a könyvtári társadalmon kí
vül ezt nem ismerik el megfelelően, az online ka
talógusok és indexek rendkívüli értéket képvisel
nek azáltal, hogy rámutatnak offline tárolt infor
mációforrásokra. Belátható időn belül nem jön el 
a „teljesen digitális” információs világ; a digitali
zált információforrások kiegészítik, nem pedig fel
váltják a meglévő formátumokat. Ha azt várjuk a 
digitális könyvtártól, hogy hozzáférést nyújtson 
az online és offline információk eme gazdag tár
házához, a katalógusokat és indexeket olyan 
szabványos formátumban kell létrehozni, amely 
különböző hardver- és szoftverplatformokon is le
hetővé teszi az egységes működtetést.

Mivel a globális információs infrastruktúra kü
lönböző komponensekből áll, igen nehéz megte
remteni a műszaki szempontból egységes mű
ködtetést; a technológiai koncepciók megvalósí
tásához szükséges társadalmi megegyezéseket 
elérni azonban még nehezebb. A könyvtári társa
dalom előrébb tart az egységes működtetési 
szabványok meghatározásában, mint a legtöbb 
egyéb gazdasági szektor. Azonban e szabványo
kat szélesebb körben alkalmazzák Nyugaton, 
mint Közép- és Kelet-Európábán, amely vizsgála
tunk középpontjában állt. Úgy tűnik, hogy a szab
ványok elfogadásának és a bibliográfiai rekordok 
cseréjének viszonylag alacsony szintje a régió
ban annak köszönhető, hogy mások az informá
cióhoz való hozzáférés könyvtári hagyományai 
és eltérőek a könyvtárvezetési koncepciók is.

Ha azt szeretnénk, hogy a globális digitális 
könyvtár sikeres legyen, rendkívül heterogén 
használói kör információigényeit kell kiszolgálnia, 
hatalmas és heterogén információforrásokban 
kell keresést végezni. A legsürgősebb feladat 
olyan használói interfészek megteremtése, ame
lyek segítenek kifejezésre juttatni és feltárni az in
formáció problémáját. Jobb módszerekre van 
szükségünk az információforrások szervezése 
terén is, ahol az a cél, hogy minél jobban közelít
sük egymáshoz a kérdések feltevésének miként
jét és a válaszadás lehetséges módjait.

A globális digitális könyvtár létrehozása során 
egy sor műszaki és politikai kérdéssel szembe
sülünk, amelyeket hosszabb idő alatt, fokozato
san oldunk majd meg. Eközben továbbra is szük
ségünk lesz a könyvtárosokra -  az eredeti intelli
gens közvetítőkre -  ahhoz, hogy kiválasszák, 
összegyűjtsék, megszervezzék, megőrizzék és 
hozzáférhetővé tegyék az információkat a ma és 
a jövő könyvtárai számára*
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