
AZ INDIVIDUÁLIS INFORMÁCIÓFOGYASZTÓK VISELKEDÉSÉNEK 
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI ASPEKTUSAI AZ AUTOMATIZÁLT 

KÖNYVTÁRI ÉS INFORMÁCIÓS FOLYAMATOK VISZONYAI KÖZT

KERNACENSZKIJ, V. D.: Szocial’nopszihologicseszkie aszpektü povedenija 
individual’nogo potrebitelja informacii v uszlovijah avtomatizacii bibliotecsno- 
informacionnüh proceszszov c. cikkét (NTB SZSZSZR. 1978. N o .l. 3 -9 . p.) 
BÚZA Domonkos tömörítette.

Az információ-fogyasztó és az információs szervek kölcsönkapcsolatának folyamatát 
feltáró konceptuális séma kidolgozása az információs rendszerek modellezésének egyik 
legnehezebb, ugyanakkor legfontosabb feladatát jelenti. Hogy ezt a kölcsönkapcsolatot 
elemezni tudjuk, két — logikailag összefüggő — fogalmat kell bevezetnünk: az információs 
közeg és az információs mező fogalmát.

1. Az információs közeg (informacionnaja szreda) az az intézményrendszer, mely
nek keretei között az információ cirkulál. Saját információs közegében az individuum 
a következő eszközöket veheti igénybe: a) munkahelye információs szolgálatát, külső 
információs szolgálatokat, könyvtárakat, valamint a szakmabéliek által nyújtott informá
ciókat, cikkek, preprintek cseréjét; b) standard információs csatornákat: pl. egyes konkrét 
állományok katalógusait, közléseket értekezletekről, konferenciákról, könyvekhez, illetve 
cikkekhez fűzött irodalomközléseket, bibliográfiákat, szemléket és referáló kiadványokat; 
c) saját „adatbankját” .

Ebben a folyamatban az adatbankba befutó információk különböző sorsra jutnak. 
Az elértéktelenedettek archiválódnak, vagy kiesnek, s mindig új és új információkkal egé
szül ki a rendszer. Éppen az új információk állandó beáramlása, az adatbank felfrissítése 
az, ami a fogyasztót folyamatosan a forrásokhoz hajtja, arra készteti, hogy a könyvtárak
hoz, archívumokhoz, a könyvkereskedelem és sajtó termékeihez forduljon. A fogyasztó 
a könyvtári információs szolgáltatások zömét tradicionális formák között, a könyvtáros 
közvetítésével kapja meg. Ez azt jelenti, hogy a könyv — fogyasztó, dokumentum — 
igény láncba egy közvetítő szem kapcsolódik: a bibliográfus, kölcsönző-, olvasótermi 
könyvtáros stb. A helyzet azonban fokozatosan megváltozik: a fogyasztó esetenként 
közvetlenül az automatizált (információ) visszakereső rendszerhez fordul, a számítógép 
adatbankjához, s ez gyökeresen átalakítja információhasználati szokásait.

2. A másik fogalom az információs mező (informacionnoe pole) nem más, mint 
az az információkészlet, tapasztalatmennyiség, információelsajátítási, -keresési és váloga
tási szokás, amivel a fogyasztó bír. Úgy képzelhetjük el ezt, mint valamiféle teret, mely-
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nek koordinátáit az információkérések mennyiségi és minőségi mutatói jelentik. Ugyan
akkor más aspektusból nézve, ez a tér egy bonyolult szociálpszichológiai jelenség. 
Segítségével a fogyasztói szokások az egyén szociodemográfiai és szociálpszichológiai 
viselkedésjellemzői szintjén vizsgálhatók. Az adott individuum információs mezejének 
természete és teijedelme tehát fogyasztói szokásait meghatározza. Feladatunk lényegét 
abban látjuk, hogy ezt az összefüggést kibontsuk.

A fogyasztói viselkedés belső logikáját a következő tényezők határozzák meg:
— A cél, az a kérdés, amire a fogyasztó választ keres.
— Az a műveleti sor, amely a cél eléréséhez vezet, az algoritmizálható közös üt.
— Információkeresési és -gyűjtési műveleti és működési készlet.
— A kérdésre adott válasz.
Az a tény, hogy a célelérés folyamatában az individuum bizonyos műveleti módo

kat preferál, fogyasztói viselkedéstípusok elkülönítését teszi lehetővé. Az automatizált 
információvisszakereső rendszerek azzal, hogy az információelérés új módszereit és új 
feldolgozási módjait nyújtják, új fogyasztói viselkedéstípust alakítanak ki. Ennek az üj 
viselkedéstípusnak jellemzője, hogy a dokumentumkiválasztás- és értékelés változása 
mellett maga a rendszer képes az információk analitikus, szintetikus átdolgozására, s ezzel 
a dokumentumok felhasználásának üj, hatékony útját biztosítja. Elvileg ez azt jelenti, 
hogy az adott állomány adatainak áttekinthetősége és formális elérhetősége egyaránt 
adva van minden fogyasztó számára. Természetesen nem mindenki képes élni ezzel a lehe
tőséggel. A cél és a kérdésre adott válasz szempontjából a fogyasztók nagymértékben 
különbözhetnek. Az információs szükséglet konkrét tartalmától függetlenül a fogyasztó 
analitikus, vagy empirikus kérdésfelvetéssel fordulhat az állományhoz. Ha az individuum 
saját információs közegében mint analitikus lép fel s saját álláspontjának, véleményének 
igazolásához, vagy megerősítéséhez keres bizonyítékokat, akkor a keresés asszociációs 
úton, heurisztikusán folyik. Számára a könyvek és cikkek teoretikus koncepció kiépítésé
nek eszközei. Egészen más az empirikus keresés természete. A fogyasztót a kész koncep
ció érdekli, a konkrét elmélet, a matematikai program, egy adott technológia, vagy 
műszaki terv, az alkalmazáshoz.

Hipotézisünk szerint az automatikus információvisszakereső rendszerek alkalmazása 
azzal hat a fogyasztó viselkedésére, hogy az állományhoz fordulás lehetőségeit kiszélesíti 
s ezzel információbőséget teremt. Ugyanakkor a cél elérésére fordítandó időt a rendszer 
bemeneti (input) kapacitása és az inputok jellemzői határozzák meg. A rendszertervezők 
úgy optimalizálhatják az állomány használatát, hogy a bemeneti és keresési nehézségeket, 
korlátozásokat csökkentik. Ezzel ti. lényegében a fogyasztó információs mezőjét szélesí
tik ki, rövidebb idő alatt biztosítva az információtelítődést, az igény kielégítését.

Melyek ezek a korlátozások
1. A visszakereső rendszer sajátosságaiból fakadó korlátozások, pl. a csatornakapa

citás, a mesterséges nyelvek használatánál fellépő ún. szemiotikái ellenállás; a szimbólum- 
és klasszifikációrendszerek korlátái. Mindennapos jelenség, hogy a szakember tudománya 
legfrissebb eredményeire kíváncsian fellapozza a tezauruszt és csalódva tapasztalja, hogy 
éppen a számára szükséges legújabb fogalmak hiányoznak. Egy tezaurusz mindig fázis
késéssel követi csak az adott tudományág fejlődését, s a szinkron mutatók, kézi- és
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segédkönyvek mindig nélkülözhetetlenek lesznek, hogy a szakági tezauruszokat kompa
tibilissé tegyék. Ebbe a csoportba sorolható az a korlátozás, amit az állományok tartalmi 
és terjedelmi határai, avagy a tájékoztatási-bibliográfiai szolgáltatások színvonala, a könyv
tár és a felhasználók távolsága stb. jelent.

2. A másik csoport az információs igények tartalmából és céljaiból következik. 
Ilyen az adott információs csatornához fordulás motívuma és a fogyasztó információ- 
szintje: végzettsége, nyelvtudása, szabad ideje, a nagyhatékonyságú információs csatornák 
felhasználásának lehetősége, az információ-forráshoz fordulás, az igények, illetve szükség
letek céljai. Ide tartoznak azok a korlátozások, melyek magától a fogyasztótól függenek. 
Az igény közlése — miközben az egyetlen olyan kommunikációs forma a fogyasztó és 
az információs rendszer közt, mely adatokat tartalmaz az átadás idejéről, a fogyasztó 
információs mezejéről, a kért információ újdonságfokáról — egyben vitathatatlanul jelzi, 
hogy a kapcsolat létrejött: a fogyasztó beállt egy adott csatornára és hajlandó egy sor 
procedúrán átesni, hogy megkapja a forrást. A rendszertervezők számára ez a kapcsolat 
a döntő, ugyanakkor rendkívül nehéz számításba venni azokat a változókat, amelyek 
a tervezőknek módot adnának arra, hogy a kapcsolat két vége (a fogyasztó és az állo
mány) és célja jobb megfeleltetését biztosítsák. Néhány egyszerű — a kérőlapra felvitt — 
kérdéssel segíthetünk ezen: pl. az elvégzendő munka, amihez az információ szükséges, 
a kért dokumentumot milyen forrásból ismeri, milyen idegen nyelvet ismer, mennyi időt 
szán a keresésére, milyen információ-kereső segédeszközöket szándékszik igénybe venni. 
A kiadáskor is figyelembe vehetünk néhány szempontot: a kérés teljesítésének időinter
valluma, teljesítetlen kérés, előjegyzés, „minden szükséges információt megkapott” stb. 
így az igény és teljesítése funkcionális analízise lényegesen megkönnyítheti a fogyasztó 
számára az információkeresést és -feldolgozást, az adatgyűjtés szakaszát lerövidítheti, 
ugyanakkor — szemben a szükségletek analízisével — nem érintkezik közvetlenül az 
alkotó folyamatokkal, melyek viszonylag kikutatatlanok s sokkal nagyobb módszertani 
nehézségeket jelenthet feltárásuk.

Ha a korlátozások adta problémákon túljutunk, további nehézségek jelentkeznek: 
az IVR -  miközben kiszélesíti az információkeresés és -gyűjtés lehetőségeit, a visszakere
sés szigorú logikájának keretei közt funkcionál. Ha a rendszer programozója az igények 
végtelen sokféleségét figyelembe is tudná venni, rendkívül bonyolulttá tenné így a rend
szert, csökkentené a redundanciát, de tulajdonképp fölöslegesen. Ha viszont leegyszerűsíti 
a logikát, a válogatás lehetőségeit szűkíti be.

A szigorú logikájú program körülményei között a felhasználó viselkedésének alap- 
jellemzői a következőképp modellálhatok:

A zárt logikai láncú visszakereső rendszer megköveteli a felhasználótól, hogy az 
rábízza a számítógépre a számára szükséges információ visszakeresésének tervét, logikai 
útját. Maga a gépi rendszer néhány — a felhasználók bizonyos csoportjára jellemző — 
logikai utat maximálisan figyelembe is vesz, arra épít. Ezek a csoportok helyzetükben és 
céljaikban különböznek egymástól. Végeredményben minden erőfeszítés arra irányul, 
hogy olyan csoport- illetve individualizált apparátusokat hozzunk létre, melyek mindenki 
számára lehetővé teszik az információk átrendezését, azaz koncentrálását és alkalmazá
sát. A közvetlen számítógépes munka, vagy az outputon megjelenő adatok használatának 
előfeltétele, hogy a felhasználó a neki szükséges információt kapja, azaz olyat, ami
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szintjének, céljának megfelel. C.G. JUNG vezette be az archetípus fogalmát. Ez a fogalom 
olyan adatkombinációt, egészet jelent, ami az egyéni emlékezetben a kollektív emlékezet 
eredendő szimbolikáját rögzíti. Az információvisszakeresés valamiféle ásatáshoz hasonlít
ható, kutatást olyan elemek után, melyek egy egységes egészt hozhatnak létre.

Vizsgálva a fogyasztó viselkedését, megkíséreljük az információs folyamatot etápok- 
ra, fázisokra, folyamatokra és műveletekre bontani, majd elemezzük azokat a helyzeteket, 
melyek az új információk bevezetésének folyamatában keletkeznek. Az információgyűj
tés folyamatában leglényegesebb elemnek a motívumokat tartjuk, amelyek a fogyasztó 
viselkedését meghatározzák. A felhasználó az információ értékét nemcsak a tartalom 
alapján méri, hanem a felkutatására fordított idő alapján is, sőt, úgy is fogalmazhatunk, 
hogy a fogyasztó mindent az időfaktornak, valamint az őt érdeklő információhoz vezető 
legracionálisabb útnak rendel alá. Eszerint kaphatunk képet -  a tér és idő értékét össze
gezve — a fogyasztók motiváltságáról: adott esetben miért választották a könyvtárat, vagy 
más szolgáltatást.

Ha tehát az információ értéke függ az eléréséhez szükséges időtől, amennyiben ezt 
az időt lerövidíthetjük, evvel megváltoztathatjuk a felhasználó viselkedését s fordítva 
— ha megnyúlik az információhoz vezető út, sok szellemi energiát haszontalanul elfecsé
relünk. Márpedig az adott probléma megoldásához vezető út kiválasztási képessége, a for
rások körének meghatározási lehetősége, az adatgyűjtés logikája — jórészt a szociokulturá- 
lis kódtól függ, ezt pedig a személyiség determinálja. A könyvtár — bár rövidítheti 
a keresésre szánt időt -  nem módosítja az információgyűjtés logikáját.

A fogyasztó viselkedése lényegében az információs deficit felismerését és a leküz
désre szolgáló utak és eszközök kiválasztását jelenti.

Megkíséreljük felvázolni annak a folyamatnak a fő szakaszait, amely során 
a fogyasztó felismeri információ-szükségleteit. Hogy ezt megtehessük, néhány szempontot 
figyelembe kell vennünk:

1. Szocio-demográfiai adatok a személyi kartotékokból: az információs közeg 
jellemzői, az elvégzendő feladat jellege, a könyvtárba jövetel célja, a kapott anyagok fel- 
használásának jellemzői;

2. A fogyasztó által igénybe vett könyvtár, vagy más szolgáltatás jellemzői: az állo
mány terjedelmi és tartalmi mutatói, a bibliográfiai-tájékoztató apparátus szerkezete, az 
információs szolgáltatás jellemzői, AVR megléte és jellemzői;

3. Néhány olyan szociálpszichológiai jellemző, mellyel az információs deficit megje
lenése leírható, adatok az információgyűjtés logikai rendjéről, az információtelítettség 
szintjéről.

E három szempontot figyelembe véve s rendezve feltárható, hogyan születnek 
s realizálódnak az információs szükségetek:

— a fogyasztó — sajtótermékekből — értesül arról, hogy valamely kutatási területen 
hol tartanak ismereteink, s konstatálja, hogy tudása elmarad az élvonaltól;

— információs szükséget származhat egy tudományterületen az aktuális hipotézisek 
vizsgálatakor, célkijelöléskor;

— a fogyasztó néhány hipotézist állít fel, melyek segítségével meghatározhatja az 
információ lelőhelyét és elérésének eszközeit;
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— a legelső információs anyag, amit megkap, segít megformálni a további keresés 
logikai útját (ez a katalógusban való keresés szakaszában szokott bekövetkezni);

— a forrásokból nyert adatok feldolgozása, összeegyeztetése a tudomány logikájá
val, az adatok korrekciója — a saját információs közegen belül.

Megjegyezzük, hogy a könyvtárban a fogyasztó személytelen, az információs anya
gokkal és dokumentumokkal való kölcsönkapcsol at folyamata — az egységes input — 
a forrás kódja közvetítésével folyik. A könyvtár, mint említettük, szolgáltatásaival hozzá
járul az információhoz jutás gyorsaságához, de nem vesz részt a keresés logikai útjának 
megformálásában. A fogyasztó viselkedése alacsony fokon szabályozott, ezért a keresés 
egész súlya őt terheli. Láncszemként — mint az igény adaptálója az állomány profiljá
hoz — e folyamatban részt vesz az információs szerv. De, mivel a felsőszintű könyvtárak 
nem koordinálják munkájukat az információs szervekkel, a fogyasztó a könyvtárban az 
igény—kód-forrás láncon halad.

Felvázoltuk az információs folyamat néhány kulcs-szakaszát s hatásukat a fogyasz
tói viselkedés típusainak alakulására. A továbbiakban az egyes momentumokat vesszük 
szemügyre.

A fogyasztó viselkedéstípusát az információs közeg sajátosságai, valamint a fogyasz
tó személyisége, képzettsége, szakképzettségi szintje, azaz kulturális-társadalmi szintje 
határozzák meg.

Az információs szükséglet felismerése a könyvtár falain kívül következik be, ide 
a fogyasztó konkrét forrásért jön, vagy konzultációra: hol találhatna forrásokat az adott 
probléma megoldására. A könyvtár a konkrét igényekkel dolgozik, nem tárja fel az alap- 
probléma, az információgyűjtés műveleti terve és a konkrét igény közti, az eszmék, 
elgondolások szintje, a probléma és az igény szintje közti összefüggéseket.

A fogyasztó — összegezve az információkat — összefüggésbe hozza azokat a tudo
mány logikai rendjével, saját elgondolásait a szakmai közösségben ütközteti, validizálja. 
A szakmai közvélemény, a „szakértők” a processzor szerepében lépnek fel, megvalósítva 
az információk analitikus-szintetikus átdolgozását, mintegy értékelik azokat.

Az információgyűjtés és feldolgozás szakaszai analogonok az alkotás folyamatának 
etapjaival. Az információ gyűjtésekor is kirostálódik a másodrendű, irreleváns anyag 
s centrál a lényegesre a folyamat, amikor a kutatás belső logikai rendje korrigálja — vissza
csatolásként — a gyűjtést. Azaz a szakember és állomány kölcsönkapcsolata csak formáli
san zajlik a könyvtárban, valójában és lényegileg a szakmai kollektívában.

Ma, amikor a könyvtárak a passzívról aktív szolgáltatási formákra térnek át, az új 
IVR-ek, AVR-ek kidolgozásakor és alkalmazásakor figyelembe kell venni az információ- 
gyűjtés néhány szociálpszichológiai jellegzetességét, feltétlenül be kell építeni a progra
mokba a gyűjtés logikai útjának korrekcióját, ami biztosítja a fogyasztó információs 
mezejének állandó bővülését.

Az eddigiek alapján elengendő ismeretünk van a fogyasztó viselkedésének modellá- 
lásához. Első megközelítésben a fogyasztónak az egyes szolgáltatástípusokhoz való érté
kelő viszonyulását viszonylag egyszerű elemek listájaként képzelhetjük el; ezek lehetővé 
teszik a fogyasztó viselkedéséről szóló adatok mennyiségi formalizációját.
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Magának az információvisszakereső rendszernek az egyedi információkeresés folya
matát kell modellálnia, analogonjaiban követnie. A keresés tárgyának kezdeti, kiinduló 
képe pauszvázlatként érzékeltethető. A keresés folyamatában a fogyasztó ennek a képnek 
a részleteit keresi, a meglelteket egy üres papírlapra viszi fel, időről időre ellenőrizve, 
hiány zik-e még valami a kép teljességéhez, s ezért összehasonlítja a vázlattal. A vázlat 
a meglévő tudás, a véletlenül kapott információk segítségével alkotott (eidetikus) eszmei, 
vagy tárgyi kép. Az információkeresés célja, hogy a közös, általános képet újra felismer
jük. S ha teljességből egy-egy részlet, láncszem hiányzik, ha ki kell kutatni, meg kell 
határozni egy új elemet — pontosabban a még meg nem találtat —, információs szükséglet 
keletkezik.

Az információs forrásokhoz üj logikai sémák keresése céljából fordul a fogyasztó, 
hipotézisét igazolandó. Ezért nő az IVR hatékonysága, ha a programok szintjén előre 
beépíti a rendszerbe a szociális kontúrt, azaz formalizáltan tartalmazza a lehetséges 
fogyasztók érdeklődési köreit, a keresés lehetséges logikai útjait, a lehetséges információs 
célokat, outputokat. Megközelítőleg be kell határolni a fogyasztó információs mezejének 
értéknagyságát, be kell sorolni a kérését a keresési programok — előbb említett módon 
felépített — csoportjaiba s ennek alapján ajánlást kell tenni a szükséges forrás(ok) elérésé
nek legrövidebb útjára.

Az információk kiadását lépcsőzetesen kell felépíteni, így megkíméljük a fogyasztót 
a telítődéstől és védjük idejét.

Emellett ki kell dolgozni egy hatékony indikátor-rendszert, hogy a nagy állomá
nyokban is biztosítsuk a keresést. Ilyen a keresettség indexe, az újdonság-index, mely 
a referálólapok anyagából elkészíthető, különösen új fogalmak esetén, de ilyennek minő
síthető az ajánlójegyzékből nyerhető szempontrendszer, hisz minden könyv meghatároz
ható olvasó csoporthoz szól. Az indikátorok javasolt rendszere biztosíthatja — a fenti 
szempontok figyelembevételével — a hatékony tájékozódást a növekvő információtömeg
ben^ a tradicionális elemekkel együtt optimalizálhatja az AVR és a fogyasztó kapcsolatát.
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