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Az információ társadalmi funkciójának tudomá
nyos elemzése olyan elméletek létrejöttéhez veze
tett, amelyek a kutatások fogalmi keretét próbálják
megalkotni. Ennek megvalósítását az nehezítette,
hogy nincs megegyezés arra nézve, mit is értsünk
az információs társadalom kifejezés alatt, továbbá,
hogy miként viszonyul az az információs kor vagy a
poszt-indusztriális társadalom fogalmához. Hogy
még bonyolultabb legyen a helyzet, kérdéses, hogy
milyen az információs társadalom és az olyan disz
ciplínák viszonya, mint az információelmélet és az
információtudomány, hogy olyan más, az előbbiek
kel gyakran szinonim módon használt terminuso
kat ne is említsünk, mint az informatika vagy az in
formáció-menedzsment. Ezek a terminológiai prob
lémák önmagukban is arra mutatnak, mennyire fo
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lyamatosan és láthatóan jelen van korunk társadal
mában az információ, és hogy az milyen jelentős
kutatási tárgy is. Ugyanebből az okból világos
ugyanakkor, hogy a téma különböző tudományte
rületek kutatóit vonzza.
Az információs társadalom elméleti megközelítései
között négy tágabb keretet találunk. Ezek a követke
zők: a közgazdasági modell, a technológiai modell,
a szociológiai modell és a történeti modell.
Az információs társadalom közgazdasági modelljé
nek lényege, hogy benne az információt árunak te
kintik. Más árukhoz hasonlóan az információval ke
reskedni lehet, és profitot termel. Fogyasztójához
egy sor kereskedelmi tranzakció nyomán jut el.
Ezek költségét a végső felhasználó fizeti meg. Eb
ben a leegyszerűsített megfogalmazásban azonban
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az áru nem az információ, hanem annak csak fizi
kai manifesztációja, tehát az a forma, amelyben az
információ elérhető'. Maga az információ itt elvont
fogalom. Fizetni a könyvért, folyóiratért, adatbá
zis-elérésért kell. A fizetés lehet direkt, de a felhasz
náló helyett fizethet munkáltatója vagy más szerve
zet; közszolgáltatások és közintézmények esetében
az adóbevételekből fizetnek az információért.
A pénzügyi dimenzió a közgazdasági aspektusnak
csupán egy eleme. Egy komplexebb szinten maga
az információ, nem pedig hordozója vált áruvá, ál
lítják sokan. Ezt arra alapozzák, hogy az informá
ció olyan képződmény, amelyet olyan tárgynak te
kinthetünk, amely előállításakor már létező anyag
hoz adunk többletértéket. Egy hasonlattal élve, egy
gépkocsiba beépített fém, műanyagok, textíliák
együttesen olyan értéket képviselnek, amelyet
egyenként nem tudnának. A hozzáadott (többlet)érték az, amiért a vevő hajlandó fizetni, feltéve, hogy
az áru a vevőnek és az eladónak is megfelelő áron
adható el. Az információ nyersanyaga tehát a tu
dás. A klasszikus megformálása ennek, hogy az in
formáció a tudásból kiválasztás és elemzés útján
jön létre, majd hasznos és felhasználható formában
tálaljuk. Ennek a folyamatnak minden mozzanatá
ban van értéknövekedés.
A közgazdászok a XX. század második felében
kezdtek az információ iránt érdeklődni. Ez az ér
deklődés inkább gyakorlati volt, mint elméleti. A
tudást és az információt úgy tekintették, mint ami
számos közgazdasági és társadalmi tevékenység
alapja, úgy mint az oktatás, a kutatás, a kiadói tevé
kenység és a tömegkommunikáció. Ezeket nehéz
volt a gazdaság három hagyományos ágazatába, a
mezőgazdaságba, az iparba vagy a szolgáltatási
szektorba besorolni. Az oktatás szolgáltatás, a ki
adói ipar termékeket állít elő. De hogyan határoz
zuk meg a tudományos kutatást? A rádiózás és a te
levíziózás ugyanolyan szolgáltatás, mint a bankok
vagy a biztosítók tevékenysége? Ezeknek a kérdé
seknek a teljes körű megválaszolását az 1950-es,

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. 4.

majd a 60-as években kezdték meg, és a válaszok
különösen Fritz Machlup nevéhez fűződnek.
Machlup módszere 1962-ben az volt, hogy megvizs
gálta az árukra és a szolgáltatásokra fordított kiadá
sokat az egész gazdaságra nézve és ezt viszonyítot
ta a tudással összefüggő tevékenységgel kapcsola
tos kiadásokhoz. (Machlup nem foglalkozott a tu
dás és az információ közötti különbséggel, hanem
lényegében azonosnak tekintette őket.) Tudásnak
kezelte az oktatást, a kiadói tevékenységet és a tö
megkommunikációt. Űj elemként jelent meg nála a
tudás létrehozása, a kutatás. Más szóval, a termék
mögött meglátta a nyersanyagot is. Machlup úgy
gondolta, hogy a kutatás és fejlesztés a tudáshoz
kapcsolódó közgazdasági tevékenységek magja. Eb
ből kiindulva megállapította, hogy az 50-es évek vé
gén az Amerikai Egyesült Államokban a nemzetgaz
daság 30%-a kapcsolódott a tudáshoz és az aktív
dolgozók 40%-át foglalkoztatta ez az ágazat, és va
lószínűleg ez az arány nőni fog.
Tizenöt évvel később Marc U. Porát újra és részle
tekbe menően megvizsgálta Machlup következteté
seit, továbbá jelentős saját kutatásokat is folytatott.
Ő volt az, aki formálisan is javasolta, hogy a gazda
ság hagyományos három szektora mellé soroljuk
be az információs ágazatot. Ez a javaslat önmagá
ban is radikális volt, de Porát még tovább is ment.
Azt állította, hogy a gazdaság egészében olyan mér
tékben függ a tudástól, hogy pontosabb úgy leírni,
mint információs gazdaságot. Megállapította, hogy
a 70-es évek közepére az amerikai gazdaságban fog
lalkoztatottak közel fele dolgozott az információs
ágazatban. Egy olyan, ma is érvényes modellt ho
zott létre, amelyben különbség van az elsődleges és
a másodlagos ágazatok, valamint a következő öt te
vékenységi kör között:
© az információ termelése,
© az információ elosztása,
© az információs tranzakciók kezelése,
© az információs hardverek,

821

@ az információs szoftverek,
@ a kisegítő', támogató eszközök.
A kutatás és fejlesztés, az oktatás, a kiadói tevé
kenység, a könyvtári szolgáltatások s a telekommu
nikáció mind az elsődleges szektorba esnek.
Az 1980-as és 90-es években a Machlup és Porát ál
tal leírt rendszerekben széles körű technológiai vál
tozások következtek be.
A kérdés nem az, hogy volt-e technológiai változás,
innováció, hiszen ez tagadhatatlan. Inkább az a
probléma, hogy a technológiai változásokat a fel
használók szükségletei vezérelték-e vagy inkább a
technológiák, a rendszerek kifejlesztését követően
kell-e kitalálni, mire is használhatók.
Nem meglepő, hogy azok, akik az információs tech
nológia úttörői közé tartoznak, azt tartják, hogy a
társadalmi változást a technológiák mozgatták.
Yonei Masuda japán író a technológiai fejlődést a
társadalmi változás alapvető mozgatórugójának te
kinti, és az információs társadalmat az információs
technológia által átalakított gazdasággal azonosítja.
Számos más szerző észrevette azonban, hogy az in
formációs és kommunikációs technológiák kifej
lesztése és széles körű alkalmazásuk között konzisz
tens késedelem van. Számos alkalmazás más lesz,
mint feltalálója gondolta volna. A legsikeresebb ta
lálmányok nem szükségszerűen azok, amelyek a
legígéretesebbek voltak a maguk idején. A telefont
például a szórakoztatás, mindenekelőtt a zene ter
jesztésére szánták.(Gondoljunk csak a telefon-hír
mondóra! K.T.)
Ehhez kapcsolódik az is, hogy a az új médiumok in
kább kiegészítik, mintsem szükségtelenné tennék a
meglévőket. A kézírás a nyomtatás elterjedésével
sem halt el; a rádió megtalálta szerepét a televízió
mellett, a telefon és az e-mail egymás mellett él né
mileg eltérő funkcióban.
Sok találmány jelenthet (ideiglenes) zsákutcát,
egyesek közülük csak látszólagosak, nem megvaló
síthatóak. Ted Nelson elképzelése a maga idején a
szükséges technológia hiányban nem valósulhatott
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meg, de húsz év múlva a World Wide Web alapjául
szolgált.
A 21. század társadalma egy sor tevékenységében
komolyan függ az információs és kommunikációs
technológiáktól. Ezek közül azonban csak kevés va
lóban és lényegénél fogva új. Néhány technológia
kiszorította a régebbi rendszereket. A papíralapú le
velezést nagy mértékben, bár messze nem teljesség
gel kiszorította az elektronikus levelezés. Mások
párhuzamosan léteznek, mint az on-line adatbázi
sok és a hagyományos referensz-könyvek. Alapve
tően a felhasználók azok, akik egy-egy rendszer
vagy eszköz sikerét eldöntik. Nem a technológia ha
tározza meg, mi történik, csupáncsak azt determi
nálja, hogy mi az, ami történhet.
Van ugyanakkor a kérdéseknek egy tágabb kontex
tusa is. Az információs és kommunikációs techno
lógiák fejlesztése nem intellektuális vákuumban
folyt. Bizonyos mértékig a számítógépek olyan
problémákat oldottak meg, amelyeket már jóval lé
tezésük előtt azonosítottak, leírtak és elemeztek. A
20. század nagyobb részében növekvő gondot jelen
tett az információs túlterhelés jelensége. Az ehhez
kapcsolódó jelenségek módszeres leírása kapcsán
olyan neveket említhetünk, mint Bradford, Zip f és
Lotka. Beszélhetnénk olyan kutatókról, mint Shan
non és Weawer. Nemcsak ők tartoztak azok közé a
matematikusok közé, akik az információ kérdései
vel foglalkoztak, hiszen Alan Turing, Neumann Já 
nos, vagy Norbert Wiener is megtette ezt.
A modern információs technológia és információel
mélet fejlődése fizikai és intellektuális eszközöket
teremtett az információ hatékonyabb felhasználásá
ra.
Az, hogy az információs és kommunikációs techno
lógiák hatással voltak életünkre és munkavégzé
sünkre, vitán felül áll. A kérdés az, hogy a változás
a technológiák kifejlesztéséből következett-e, vagy
pedig a technológiákat azért fejlesztették-e ki, hogy
a változás iránti igényt elégítsék ki. Fontos, hogy
megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, amikor
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megkíséreljük annak okait megérteni, ami történt.
Az információs társadalom széles körű szociológiai
elemzésében a tágabb értelemben vett társadalmi
problémák és társadalomelmélet mellett egyaránt
szerepet játszik a közgazdasági és a technológiai
megközelítés.
Manuel Castells megközelítésében a kommuniká
ció és az információtárolás új eszközei végső soron
meghatározzák azt, amit teszünk. A munka bizo
nyos típusai el fognak tűnni, mások marginalizá
lódnak. A szabadidős tevékenységek új formákat
fognak ölteni nyilvános és magánéleti keretben egy
aránt. Olyan politikai rendszerek jönnek majd lét
re, amelyek információk hatalmas mennyiségéhez
hozzáférést nyújtva meg fognak felelni a hagyomá
nyos eszközökkel kevésbé meggyőzhető, informáltabb lakosság igényeinek. Ezzel egy időben egy új,
az információs forradalomtól elzárt alsó osztály
jön létre. Ez nemcsak a kevésbé fejlett országok
képzetlenebb és szegényebb polgárait érinti majd
hátrányosan, hanem egész országokat és régiókat,
amelyek gazdaságai nem elég erősek ahhoz, hogy
az információs társadalom infrastruktúráját kiépít
sék. Az információban gazdagokkal az információ

határozó szerepet játsszon a fegyverzet és hadi
anyagok tömegtermelésével. Ez, a fordizmusnak is
nevezett jelenség azonban magában hordta saját
megsemmisülésének magjait. A legyőzött orszá
gok, különösen Japán gazdaságának újjáépítése az
amerikai gazdaság struktúráját és termékeit utánoz
va valósult meg, és később annak sikeres verseny
társává is vált. Az 1970-es években olyan társadal
mi próféták, mint Daniel Bell már előre jelezték a
fordizmus végét az Egyesült Államokban és a Bell
által poszt-indusztriális társadalomnak nevezett tár
sadalmi formáció eljövetelét.
Ez volt a kezdete annak a poszt-indusztriális társa
dalomnak, amelyet Machlup azonosított és Porát
körülírt. Ebben az új társadalomban az intellektuá
lis és pénzügyi tőke felhalmozása a fontos, a puszta
termelést oda helyezik, ahol az a legolcsóbb. Ennél
fogva a fejlett országokban csökkent a képzetlen
munkaerő iránti igény, ugyanakkor nőtt a tudás
munkások iránti kereslet. Ez szükségessé tette az is
kolarendszerű oktatás idején túli oktatás és a folya
matos újraképzés megnövekedett szerepét.
A munka átalakulása, amely Bell jóslatának és
Castells elemzésének központi témája, az egész vi
lágra hatással volt. Jóval azelőtt, hogy a globalizá
ció divatszóvá vált volna, a nemzetgazdaságok egy
mástól való függése elismert tény volt. Az 1960-as
évektől az egyre inkább tudásra épülő nyugati gaz
daságok sikeresen exportálták termelésük egy ré
szét a fejlődő világba, részben korábbi gyarmataik
ra.

ban szegények állnak szemben. Nagy általánosság
ban az anyagi eszközökben szűkölködők lesznek
azok, akiket egyénileg vagy kollektíván megfoszta
nak az információtól is. Ez az elemzés kapcsolódik
Machlup és Porát elemzéséhez. A nyersanyagok ki
termelésén és feldolgozásán alapuló gazdaságtól a
szolgáltatást és a tudásátadást középpontba állító
gazdaság irányába történő elmozdulás jelentős tár
sadalmi mozgásokat is magával hoz. A 21. század
közepétől mintegy száz évig a bányákban és gyárak
ban folyó tömegtermelést azt jellemezte, hogy ke
vés számú cég sok munkást foglalkoztatott. A 20.
század első felében ezt módosította a futószalag-ter
melés, amelynek személyes társadalmi következmé
nyei igen rosszak voltak, azonban hatékony és kifi
zetődő volt. Kulcsszerepe volt abban, hogy az Egye

Az információs társadalomról folyó politikai viták
középpontjában az áll, hogy milyen hatással voltak
ezek a gazdasági változások a működő társadalmak
ra helyi és globális szinten. Jürgen Habermas né
met szociológus szerint a 20. század médiája azzal,
hogy egyirányú tömegkommunikációs rendszert
nyújt, lényegében megsemmisítette azt a nyilvános
teret, amelyben a nyilvános eszmecserék létrejöhet
nének. Ez a gondolat tovább is vihető, így azt

sült Államok a II. világháború megnyerésében meg

mondhatjuk, hogy az ipari országokban a társadal
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mi érintkezésben az emberek közötti közvetlen
érintkezést egyre inkább a kommunikációs eszkö
zök közvetítésével megvalósuló érintkezés váltja
fel. Talán ez az a pont, ahol az információs és kom
munikációs technológiák fejlődése a legnyilvánva
lóbb és legközvetlenebb módon volt hatással jelen
tős számú embertársunk életére. Ha csak ennek a
legegyszerűbb szintjét vesszük, látható, hogy a mo
biltelefonok és az e-mail egyetemes használata a fej
lett országokban jelentősen megváltoztatta az em
berek egymással való érintkezésének módját úgy a
személyes, mint a szakmai kapcsolataikban. Nem
csak arról van szó, hogy a kommunikáció jelentő
sen könnyebb lett, hanem arról is, hogy a kommu
nikáció résztvevői közötti viszony is megváltozott.
Óhatatlan, hogy a különböző elemzők különböző
képpen magyarázzák mindezt. Castells úgy látja,
hogy a gazdasági változások hajtórugója a globális
telekommunikációs hálózatok fejlődése. Anthony
Giddens brit szociológus viszont úgy ítéli meg,
hogy maga a globalizáció az, amely a társadalmi és
gazdasági változásokat mozgatja. Az információs
és kommunikációs technológiák felhasználását in
kább eszköznek, mintsem oknak tekinti.
Egyre inkább elfogadottá válik az a vélemény, hogy
az internetnek mint a gazdasági változások mozga
tórugójának a szerepét eltúlozták. Ráadásul olyan
változásokról van szó, amelyek messze vannak at
tól, hogy egyetemesen jótékony hatásúak lennének.
Ha történetileg közelítjük meg a fentieket, azt
mondhatjuk, hogy a szervezett emberi társadalom
mindig is függött az információtól. Az információ
val kapcsolatos alapelvek lényegében nem változ
tak. Ami más lett, az könnyebb hozzáférés, vala
mint az, hogy a rendszereket széles körben (bár
még közel sem univerzálisan) vagyunk képesek
használni.
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Kulcsfontosságú az a meglátás, hogy az információ
nak van történelme. Minden egyes információnak
megvan a maga története: valamely nagyobb tudás
halmazból származtattuk el, vagy korábbi tudások
kombinációjából jött létre. Tágabb értelemben
véve pedig annak is van története, hogy miként
hozzuk létre, tároljuk és kínáljuk hozzáférésre az in
formációt. Ennek vizsgálata a hagyományos könyv
tártörténet folytatása és távolról sem csak egy as
pektus, az információs szolgáltatások története.
A széles körű történeti áttekintés értelmezhető kon
textust teremt ahhoz, hogy megértsük a digitális
technológiák hatását, valamint a hozzájuk kapcso
lódó gazdasági és társadalmi változásokat.
Akárhová nyúlunk is, mindenütt szembesülünk a
történelemmel. Csak akkor tudhatjuk, hol állunk,
ha tudunk valamit arról, hogy miként jutottunk
oda. Még az az érvelés is, hogy az internet forradal
mian egyedi kommunikációs eszköz, csak akkor
érthető teljesen, ha valamivel összehasonlítva állít
juk ezt.
Bizonyára nincs teljes körű egyetértés a fent tár
gyalt kérdések tekintetében. Talán (időben) túl kö
zel vagyunk azokhoz a jelenségekhez, amelyeket
meg akarunk érteni. Még ha megközelítésünk törté
neti is, olyan társadalmat vizsgálunk, amelynek ré
szei vagyunk.
Előbb-utóbb talán meg fog születni az információs
társadalom mindenki által elfogadott elmélete.
Azoknak a tudományterületeknek a története, ame
lyek ebben részt kaphatnak, tehát a közgazdaságtu
domány, a szociológia, a történettudomány és az
információtudomány eddigi fejlődése azonban más
ról tanúskodik. Valójában, mint más tudományok
is, ezek a diszciplínák a vitákban és az egyet nem
értésben virágoznak, ha viszont egyetemes egyetér
tés van, elsorvadni látszanak. Akárhogy legyen is,
multidiszciplináris megközelítésre van szükség.
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