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1960 óta hatalmas fejlődésen ment keresztül az információs ipar. Abban az időben 
az információs technológia legnagyobb vívmánya a KWIC-index volt, s az olyan kifejezé
sek mint „profilszerkesztés”, „invertált file” még meg sem születtek. Ezzel együtt szak
mai körökben már akkor is nagy reményeket fűztek az információs ágazat fejlődéséhez. 
A könyvtárak gépesítésétől egyebek között azt várták, hogy az automatizáció a költséges 
és nehézkes manuális bibliográfiai rendszereket hatékonyabb, sokoldalúbb és olcsóbb, 
számítógépre alapozott rendszerekkel váltja fel. A remények csak részben teljesültek, 
s a teljesen automatizált rendszerekre való áttérés a vártnál jóval költségesebbnek és 
bonyolultabbnak bizonyult elsősorban azért, mert kezdetben alábecsülték a manuális 
és a csak részlegesen megvalósított — következésképpen csak részlegesen hatékony — szá
mítógépes rendszerek párhuzamos fenntartásához kapcsolódó ráfordításokat és gondokat.

R. DE GENNARO a Library Journal hasábjain elsősorban a katalogizálás gépesíté
sének és a hálózatok működésének problémáit emeli ki a fentiekkel összefüggésben 
A hálózatok segítségével megvalósított számítógépes katalogizálás az 1970-es években 
került előtérbe főként az OCLC létrejöttével és fejlődésével. Miközben az OCLC és 
a hasonló hálózatok lehetővé teszik az LC, a MARC és az egyéb típusú származtatott 
katalogizálást, nem gyorsítják fel a tagkönyvtárakban folyó elsődleges katalogizálást, 
mivel a közös adatbázisba való bevitel nagy, személyes felelősséget ró a katalogizálást 
végzőkre. Ez rendkívüli módon lelassítja — s így költségessé teszi — az elsődleges katalo
gizálási munkát, különösen azokban a nagy könyvtárakban, melyeknek feladata elsősor
ban kutatások támogatása, s állományuk jelentős részéről nincs adat a központi rendszer
ben. (Becslések szerint az ilyen könyvtárakban az elsődleges feldolgozást végzők teljesít
ménye naponta 3—4 könyv/fő.) Ez helyi „ideiglenes” katalógusok kialakulásához is vezet, 
ami tovább növeli a rekatalogizálatlan anyag által amúgy is tetemesre duzzasztott lema
radást. Tovább bonyolítja a helyzetet az új katalogizálási előírások, az AACR-2 beveze
tése is.

Eddig az erőfeszítések legnagyobb része a könyvtárakban a katalogizálás és a techni
kai jellegű folyamatok automatizálására irányult. Ez azonban csak a kezdet: az új techno
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lógia fő hatása a referensz-szolgálatra és a nagyközönség által hozzáférhető online kataló
gusok rendelkezésre bocsátására irányul majd. Az online rendszerek ugyanakkor olyan 
új, hatékony, tárgy szerinti megközelítéseket és szókereséseket tesznek lehetővé, 
amelyek kiszélesítik az állományhoz való hozzáférési módok skáláját, s elavulttá vagy 
feleslegessé teszik a hagyományos katalogizálási, ill. osztályozási konvenciók egy részét.

A könyvtárak és a hálózatok előtt álló problémákat a kritikus átmeneti időszakban 
nem a túl kiterjedt, hanem a nem kellő mértékű számítógépesítés okozza. Az eddig hasz
nált rendszerek még nem eléggé fejlettek az igényelt feladatok ellátásához. Az átmeneti 
időszak problémája az is, hogy a manuális és a — többségükben részleges — gépi rendsze
rek párhuzamos fenntartását Ш. alkalmazását a zsugorodó költségvetések mellett kell 
biztosítani. A számítógépek könyvtári használatának kezdetekor még úgy vélték, hogy 
a gépesítés jelentős nettó pénzmegtakarítást fog eredményezni. Később az automatizálás
tól a könyvtárak a költségek növekedési ütemének mérséklődését várták. Ma már nyilván
való, hogy az automatikus rendszerek kifinomult szolgáltatásai többe kerülnek, mint 
a manuális rendszerek korlátozottabb lehetőségei között megvalósuló eredmények. Jelen
leg tehát nem a tradicionális könyvtári működés egyszerű automatizálása folyik, hanem 
a lehetőségek és a képességek megsokszorozása, amivel párhuzamosan nőnek a könyvtári 
dolgozók és a használók igényei is. Miközben a könyvtári szolgáltatások hatékonysága és 
használhatósága nő, növekszik az irántuk megnyilvánuló kereslet. Bár adott szolgáltatás 
nyújtásának egységköltsége csökken, a megnövekedett kereslet kielégítésének összköltsége 
növekszik. (A jelenség jó példája az OCLC vagy az RLG által nyújtott online könyvtár- 
közi kölcsönzési rendszer működése.)

Mit tehetnek az új helyzetben a könyvtárak? Semmiképpen sem az állítólagosán 
„magas” könyvtári költségekért kell „elnézést kérniük”, hiszen a társadalomnak hozzá 
kell szoknia ahhoz, hogy az információ egyre értékesebb és költségesebb erőforrás lesz. 
A szükséges pénzeszközök megszerzéséhez a könyvtáraknak az új technikára alapozott új 
célkitűzéseket és stragégiákat kell kialakítaniuk. Ilyen új célokat kitűző könyvtárakból 
áll az RLG is, amelynek célkitűzése, hogy a tagkönyvtárak különálló gyűjteményeit 
a használók egységes — csupán területileg osztott — állományként vehessék igénybe on
line rendszer segítségével.

Az átmeneti szakasz elemzésénél tágabb perspektívában vizsgálta A. K. KENT az 
információs ipar ezredfordulóig tartó jövőjét az EUSIDIC 1980-as konferenciáján elmon
dott előadásában. Elismeri ugyan a hálózatok jelentőségét az információs szektorban, 
hosszú távon azonban helyzetük és fejlődési irányuk jelentős megváltozásával számol. 
Szerinte három tényező hatása lesz meghatározó az ágazat szempontjából: 1) az informá
ció befogadására, tárolására, visszakeresésére és terjesztésére rendelkezésre álló mechaniz
musok technológiai innovációjának sebessége és jellege; 2) az információt generáló és fel
használó közösségek társadalmi-gazdasági fejlődésének iránya és természete; 3) az 
információs ipar arra irányuló képessége, hogy a technikai lehetőségeket az információkat 
előállítók és az információkat felhasználók igényeihez igazítsa.

Ami a technológiai oldalt illeti, bízvást állítható, hogy 2000-re a műszaki fejlődés 
nem támaszt korlátokat az ágazat fejlődésével szemben. A fejlődés olyan mértékű, hogy 
az ezredfordulóra olyan információfeldolgozási kapacitások egyéni birtoklására lesz mód,
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amelyek meghaladják a ma nyilvánosan hozzáférhető online rendszerek kapacitásának 
összességét. (Már napjainkban is érzékelhető az integrált áramkörök, a lézertechnika, 
a száloptikák stb. információs ipari felhasználásának óriási perspektívája.) A társadalmi
gazdasági fejlődés irányát tekintve várhatóan előtérbe kerül a termelés, a fogyasztás, 
a társadalmi és politikai csoportok szervezése terén az a felfogás, amely szakít a minden
áron való növekedés követelményével és az erőforrások korlátlanságába vetett hittel. 
A kommunikáció személyesebb lehet, s kisebb, „meghittebb” intézményekhez és szerve
zetekhez kapcsolódhat.

Képes lesz-e ugyanakkor az információs ipar a társadalmi szükségletekre reagálni 
a 2000-ben létező technikai eredményekre támaszkodva? Ez csak akkor lehetséges, ha az 
ágazat megváltoztatja jelenlegi fejlődési irányát, amely a monolitikus rendszerek növeke
dését ill. a központilag finanszírozott és bürokratikus intézmények terjedését foglalja 
magába.

Biztosra vehető, hogy az 1920-as és 1930-as években kialakult, s az 1950-es években 
továbbfejlődött mesterséges felosztottság az információs ipar területén fokozatosan meg
szűnik. Húsz év̂  múlva nem lesz helyénvaló primér és szekundér információról beszélni, 
s nem lesz szükség arra sem, hogy megkülönböztessük a bibliográfiai információkat egyéb 
adatoktól. Az ágazat egységesebbé válását a technikai eredmények is alátámasztják majd: 
az információk előállítói és az információk felhasználói között — az információs közvetítő 
szervezetek kiiktatásával — a jelenleginél jóval közvetlenebb kapcsolat jön létre, amely sok 
vonatkozásban az információterjesztés „ódivatú” szerzői-kiadói-olvasói kapcsolatához 
hasonlít. Az ezredfordulóra nem lesz hely sem a szekundér információs adatbázisok gyár
tói, sem pedig azok számára, akik ma az adatbázisok online hozzáférhetőségét biztosít
ják. Helyettük új típusú szervezetek jönnek létre az említett közvetlen kapcsolat meg
teremtésére és fenntartására.

2000-re megszűnnek az információkezelés technikai korlátái, ugyanakkor egyelőre 
kevés jele mutatkozik annak, hogy megváltozna az információ szervezésével és visszakere
sésével kapcsolatos gondolkodásmód. Az információs ipar még mindig rabja az invertált 
fíle-oknak és a Boole-féle logikai operátoroknak. E téren még óriási lehetőségek vannak 
az innovációra, s ezzel párhuzamosan az ágazatnak hozzá kell szoknia ahhoz a gondolat
hoz, hogy csak kevésbé „tolakodó” szerepet tölthet be az információk előállítói és az 
információk felhasználói közötti kapcsolatban. Az információs ipar — paradox módon — 
akkor szolgálhatja legjobban saját érdekeit, ha „láthatatlanná” válik. Ez nem jelenti az 
ágazat tényleges és teljes mértékű eltűnését, csupán arra utal, hogy az ágazatnak vala
milyen módot kell találnia, amely révén az „eltűnés” illúzióját keltheti, azaz „ne zavarja” 
az előállítók és a felhasználók közötti közvetlen kapcsolatot.
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