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Res. angol nyelven

Szembesülve az információs túlterheléssel: megjegyzések az infor
mációfelesleg patológiájához

KiadványözönFreudi elírással jelent meg Rifkin híres könyvének címe egy Internetes könyvajánlatban, így lett a hozzáférés korából a felesleg kora 
(accesso helyett eccesso). Az információtöbblet (információfelesleg) nem csak azok problémája, akik foglalkozásszerűen állítják elő és használják magát az információt, hanem kisebb-nagyobb mértékben mindenkit érint, aki fejlett információtechnológiával rendelkező országban él. Az információs túlterhelés (information overload) szindróma kísérő tünetei (stressz, koncentráció-zavar, elesettség-érzés, fejfájás) jellegükben hasonlók a gazdag társadalmak patológiáját jellemző betegségekéhez (elhízottság, szív- és keringési megbetegedések, kösz- vény).Az információs túlterhelés okait abban a környezeti ártalomban (környezetszennyezésben) kereshetjük, amit azok szenvednek el, akik
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komplex, fogadó és továbbító összetevőket is tartalmazó számítógépes rendszerek közepette töltik idejüket, de egyszerűbben mindazok, akiket körülvesznek az óriásplakátok és a fényes reklámok, és mindazok, akiknek érzékszerveire folyamatosan hatnak a gyakran jelentés nélkülinek tűnő, de mégis valamilyen jelentést hordozó, és éppen ezért az agyat is befolyásoló egyre parányibb és egyre számosabb anyagtömegek. Ez a szennyeződés nem kirobbanó és látványos jelenségekben mutatkozik meg, inkább hajszálerekhez hasonlóan sző át mindent. A műszaki fejlődés és az információtelítettség szoros kapcsolatban áll: az információs túlterheltség történetének, kialakulásának körvonalazásához a telekommunikációs rendszerek és az információs folyamatok irányítása fejlődésének főbb állomásait kell nyomon követnünk.Ha a mindünket naponta támadó információlavina társadalmi betegség, családorvosnak tekinthető az, aki, a „páciensek” között élve, mély kóroktani tapasztalatok alapján kísérli meg a legjobb terápiát megállapítani. Ez a szakember pedig nem lehet más, mint a könyvtáros, akinek talán soha korábban nem volt annyira fontos bástya-szerepe a szellem kifejezett elbarbárosodása ellen, mint most. Napjainkban a lényeg ugyanis a minőségi információhoz való hozzáférés lehetősége. A könyvtáros tölti be a szűrő szerepét, s ez foglalkozásának nem egyik kiegészítő összetevője, hanem annak lényegi, etikai eleme. A könyvtár pedig az információ feldolgozásának és a hozzáadott érték előállításának ideális helye. A hozzáadott érték azokban a katalográ- fiai vagy bibliográfiai formákban megjelenő -  türelemmel és bölcsességgel egybefont -  csomópontokban mutatkozik meg, amelyek az összefüggések rendszerét reprezentálják a különböző információ- források között.Az információs túlterheltség problémájának megoldását több módon lehet megközelíteni. Az egyik központi gondolat az „információkultúra” kifejlesztésének szükségessége, azaz olyan szellemi beállí

tottságé, amely hajlamos újra felfedezni az információcsere ízét, örömét. Nem tagadva a bibliográfiai kutatás alapvető technikái megtanításának fontosságát, a könyvtárban helyet kellene kapniuk azoknak is, akik meg tudják tanítani megbecsülni azt, amit R. Barthes „a szöveg élvezetének” nevez.
(Mohor Jenő)
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Bibliometriai elemzések tárgyi zsilipek értékelésé
re

Bibliometria; Hatékonyság; Számítógép-hálózat; Tár
gyi feltárásA tanulmány azt vizsgálta, mennyire használhatók bibliometriai módszerek tárgyi zsilipek értékelésére skandináv tudományos könyvtárakban. Nevezetesen a társadalomtudományi zsilipekre voltak kíváncsiak, ezen belül a svéd Gothenburg Library 
Sam Webb nevű, és a dán Aarhus School of Business, Department of Organization 8c Management 
Bisigate nevű portálja képezte a vizsgálat tárgyát. A zsilipekkel kapcsolatos helyi vélemények és javaslatok összegyűjtésére az említett két intézményt kérték fel. Könyvtárosok, web-mesterek és oktatók közösen beszélték meg az elemzések eredményeit.

(Autoref. alapján)
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