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Bevezetés

Újabban számos tanulmány foglalkozik a robotok 
elterjedésének munkaerőpiaci hatásával.I Részint az 
ily módon beharangozott fenyegetés miatt, részint 
bizonyos – mára már kultúrtörténeti fejleményként 
elkönyvelhető ‒ tények miatt, a könyvtárak jövőjére 
vonatkozó kétségek mellett megjelentek a könyvtá-
rosokat a robotoktól féltő hangok is. Rövid áttekin-
tésem ezekre kíván reflektálni.
Mindenekelőtt szögezzük le, hogy a könyvtároso-
kat gépekkel helyettesíteni egyelőre túl ambiciózus 
vállalkozás lenne, ráadásul senkinek nem fűződne 
pénzügyi érdeke hozzá, de persze „az írás ott van a 
falon”. Ha általánosságban igaznak bizonyul, tanulsá-
gos lehet az a megfigyelés is, hogy a robotok a mun-
kaerőpiacon elsősorban a nem felsőfokú képesítéssel 
rendelkező férfiak versenytársai, beleértve bizonyos 
szakképesítéseket is, mint például az autógyári szak-

mák, miközben az úgynevezett tipikusan női munkák 
iránt továbbra is hatalmas a kereslet.II Összefoglalóan 
úgy tűnik, hogy a kreatív, szellemi munkát egyelőre 
nem fenyegeti az automatizálás.

Mi változott?

Gondolatmenetem kiindulása az, hogy a könyvtári 
informatika a szakinformatikák egyike, mint pl. az 
orvosi, régészeti, mezőgazdasági, néprajzi stb. szak-
informatika. Ezek módszertani kérdései átfedéseket 
mutatnak, a feldolgozási különbségeket a dokumen-
tumok típusa, műfaja, az állományok nagysága, a 
szolgáltatások igényei okozzák. A módszertani át-
fedés megkönnyíti, hogy a különböző szakterületek 
adatállományait egy nagyobb egység töredékeinek 
lássuk, és integrálásukra törekedjünk a publikáció 
közegétől függetlenül, vagyis ‒ legalábbis a tudomá-
nyos információ világában – meghaladjuk a diszcip-
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lináris felosztással operáló szemlélet korlátait. Ebben 
az összefüggésben válik relevánssá az internet és a 
világháló, ahol ez a felosztási szokás eleve nem ér-
vényesül.
Ebből azonnal következik, hogy az a szakterületekre 
nem bontott, ömlesztett dokumentum-tömkeleg, ami-
vel az információt az interneten kereső ‒ mondhatni 
a könyvtárat ezzel a technológiával helyettesíteni 
kívánó – felhasználó naponta szembesül, vadnyugati 
közeg a javából. Bizonyos értelemben érvényesek rá 
az információkeresés hagyományos szabályai, ezeket 
azonban meg kell feleltetni azon gépek igényeinek, 
amelyek helyettünk keresik a tűt a szénakazalban; 
vagyis el lehet felejteni, hogy mi keresünk, mert való-
jában a minket helyettesítő szellemi protézisek végzik 
a munkát. Ez a fejlemény korszakos, a velejáró koc-
kázatokkal és lehetőségekkel egyetemben, az viszont 
tőlünk függ, az automatizálást hova soroljuk.
Mint minden intenzíven fejlődő területen, az internetet 
illetően is a teljesség igénye nélkül megnevezhetünk 
néhány nagyobb trendet, annál is inkább, mivel a ha-
tásuk összeadódik, illetve egymást kiegészíti. Ez azt 
jelenti, hogy az új fejlemények mögött elég gyakran 
a következőkre bukkanunk:

A világháló a tudás egyetemes tárháza felé tart.  –
Ez a virtuális állomány kétségbeejtően rendetlen, 
csak gépek által rendezhető állapotban van, két- 
vagy többrétegű a szerkezete, hiszen az úgyne-
vezett „felszíni” réteg (surface web) mellett ott 
van a nála nagyságrendekkel nagyobb „mély” 
réteg (deep web) is; valamint fluktuálva, de me-
redeken nő az állománya. (Jelenleg 14 exabyte, 
kétévente duplázódik.)III

Megjelent a dokumentumtípustól, nyelvtől, szak- –
területtől és műfajtól független ‘tartalombányá-
szat’. Ez valójában felturbózott hozzáférés a 
nagy adatmennyiségekhez a gépi tanulás és a 
‘megoldástudomány’ kombinációjával, egyben 
a mesterséges intelligencia belépési pontja. Ám 
ez nem új fejlemény, hiszen a világháló tartalmá-
nak indexelését régóta robotok, az úgynevezett 
„kúszó-mászók” (crawler) végzik.1

A tartalombányászat módszertana fokozatosan  –
átfedésben van a tudománymetriáéval, illetve a 
hálózattudománnyal. E mögött az a matemati-
kusok számára triviális tény rejlik, hogy a nagy 
adatállományok feldolgozására használt mát-
rix- és gráf-alapú számítások, beleértve a való-
színűségi megközelítéseket is, kompatibilisek 
egymással; ezért fordulhat elő, hogy a honlapok 

tartalmi összefüggéseit számszerűsítő PageRank 
algoritmus például a számítástudománytól2 a bio-
lógiáig, kémiáig, idegtudományig, fizikáig hasz-
nálható, beleértve az olyan társadalomtudományi 
alkalmazásokat is, mint a bibliometria és közös-
ségi hálók vizsgálata.3

A jelenlegi ’tartalomipar’ tudományos szegmen- –
sén belül megjelennek a tudományos kiadás új 
formái is, pl. az OJS-szerkesztőrendszerek.IV 
Ezeknek itt most nem a tartalomipar fejlődése 
és/vagy átalakulása szempontjából van jelentősé-
gük, hanem azért, mert az új kiadási kultúra tér-
hódításával tovább gerjeszthetik a Gutenberggel 
kezdődött információrobbanások sorozatát. 
Mire gondolok? Olyan, egymással ellentétes ha-
tású fejleménypárok sorozatára, amelyek előbb 
robbanásszerűen szétvetették az addigi publiká-
ciós szokásokat, majd lefojtották a szétfeszítő ha-
tást. Az első ilyen eseménypár a könyvnyomtatás 
(1447–1448), illetve az egyetemes bibliográfiai 
számbavétel megjelenése volt (1545). Száz év 
alatt körülbelül háromezer szerzőnek tizenkét-
ezer nyomtatott műve keletkezett, melyeket 
Conrad Gessner három nyelven, görögül, lati-
nul és héberül összesen négy év alatt leírt, ezzel 
mintegy semlegesítve Gutenberget. A következő 
robbanás a tudományos folyóiratok megjelené-
sétől számítható (1665, Journal des Sçavans, il-
letve a Philosophical Transactions of the Royal 
Society), melyekre válaszul 1830-ban megje-
lent az első referáló folyóirat, a Chemisches 
Zentralblatt. Újabb fordulatra egészen a második 
világháború végéig kellett várni, mikor a hadiipa-
ri felhasználás kizárólagossága alól felszabadított 
számítástechnika bevonult előbb a nyomdászat-
ba, ezzel felduzzasztva mind a kurrens, mind a 
retrospektív adatokat tartalmazó, sok esetben a 
nyomtatott referálólapoknak megfelelő, azokat 
helyettesítő adatbázisok számát. Ezt a robba-
nást fojtotta le az OCLC vállalkozása, amely 
még mindig a gessneri világbibliográfia ötletét 
folytatta, igaz, immár más eszközökkel. A nyolc-
vanas évek végén azt hirdették, hogy már csak 
a vállalati, „szürke” irodalom feldolgozása van 
hátra, különben kész a nagy mű, csakhogy 1990 
körül megszületett a modern internet, ezzel pedig 
az információ ismét úgy fölrobbant, hogy meg-
fékezésének technológiája ‒ a dokumentumok 
automatikus indexelése és osztályozása – mind-
máig csak kullog utána. Ez persze más fénybe 
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állítja a robotok problémáját is, mert a világhálón 
manuálisan már semmit sem lehet feldolgozni, 
és akié a feldolgozás, azé az információ mint 
nyersanyag fölötti uralom.
Ezenközben előállt az a fejlemény is, hogy a vi- –
lágháló a felhőszolgáltatások révén részben már 
közmű,4 feladatok elvégzésére gépidő és prog-
ramkörnyezet bérelhető (pl. Amazon AWS); ez 
nagyjából annyit tesz, hogy „aki tejet akar inni, 
annak nem kell tehenet vennie többé”.
Ezek a fejlődési irányok nemcsak tisztán mutat- –
koznak, hanem egymással konvergálnak is.

Új közeg, új követelmények
A fenti tényezők összhatása miatt a könyvtárnak 
mint intézménynek a szakmai kihívása a megfelelő 
kompetenciák felvonultatása, hogy a fentiekből szol-
gáltatásokat tudjon szervezni, és ezzel egy radikáli-
san megváltozott társadalmi-technológiai közegben 
is releváns maradjon. Ehhez a problémacsomaghoz 
érdemes abból a szokásból kiindulni, mikor a fel-
használó a könyvtár helyett az internetről igyekszik 
tájékozódni, mert a szokással bizonyos szemléleti 
megszorítások is járnak.

Mit jelent az, ha a világhálót könyvtárnak tekint-
jük?

Ennek a „gyűjteménynek” az állománya nagy és  –
exponenciálisan nő, miközben naponta ingado-
zó méretű, ám mindvégig inkább rendezetlen-
ség, mint  rendezettség jellemző rá, mely utóbbi 
a tematikus adattárakra, például a szakterületi 
adatbázisokra korlátozódik.
Az ismeretábrázolás fejlődő módszerei és szab- –
ványai szerint a „gyűjtemény” összesített tartal-
ma egyszerre ismerettár és érvelési nyersanyag, 
a. m. a mesterséges gondolkodás alapvető logikai 
mechanizmusainak nyersanyaga (ezt veszi alapul 
a szemantikai világháló ötlete), ami konvergál a 
kognitív idegtudománnyal. Ennek alapfeladatai 
az összehasonlítás, csoportosítás és következte-
tés, ezek pedig ott vannak az olyan feladatokban, 
mint az automatikus osztályozás, a gépi tanulás 
vagy az információkeresés.
A feldolgozás módszertani agnoszticimusa kö- –
vetkeztében generikus, általánosan alkalmazható 
eljárások születnek. Ez teret ad a számítástudo-
mányból (computer science) kinőtt kvázi ’megol-
dástudománynak’ (computational science), illet-
ve egyre nagyobb, heterogén állományokon (big 

data) működik a modellezés elve által.
A jelen fontos modellezési problémái a szó- és  –
mondatjelentés (szemantika), valamint az idő 
(dinamikus adatok) kezelése, illetve az új mód-
szertani metaforák érvényének kutatása. Mire 
gondolok? A szó- és mondatjelentés mibenléte 
kétezer esztendeje eldöntetlen, bár a szöveg-
környezetre támaszkodó elméletek mostanára 
módszertani áttöréshez vezettek a számítógépes 
eljárásokban. A statisztikai idősorok vizsgálata 
forradalmasította a közgazdaságtant, a tartalom 
idősorainak vizsgálata ellenben meglehetősen új 
keletű, legfeljebb két évtizedes tudományos nó-
vum, és még sok megérteni valót tartogat. Illetve 
a tartalmi eloszlások hosszabb távú elemzése el-
kerülhetetlenné teszi a matematika mellett a fizi-
ka bevonását is a kísérletezésbe, mert a tudomá-
nyos megértés gyakran támaszkodik metaforák-
ra, és ha az információ „viselkedésében” olyan 
kölcsönhatásra emlékeztető tüneteket figyelünk 
meg, amilyen a hasonlóság, akkor célszerű a 
megfelelő szakismereteket kölcsönkérni.

Modellezés nélkül nem megy
A fentieket indokolja néhány adat, ám nyitott kér-
dés, hogy a kutatás a fenti metaforák szerint sikeres 
lesz-e:

A négy nagy cég (Google, Amazon, Microsoft és  –
Facebook) adatállománya most 1200 petabyte, 
de lesz nagyobb is (1 PB = 1000 TB = 1 m GB 
= 1 milliárd MB = 1000 milliárd KB).V Ahhoz, 
hogy ekkora nagyságrendben osztályozást, ke-
resést, láttatást végezzünk, az indexelésnek a 
számítógépes nyelvészettel kell összefognia. A 
jelenleg egyik legsikeresebb irányzat statisztikai 
alapon szavak millióinak használatából kiindulva 
geometriai szótárakat épít, ahol a rokon jelentésű 
szavak a térben egymáshoz közel helyezkednek 
el. Ezekre a szövegere példa a topológiai fogan-
tatású Word2vec5, a Glove6, a doc2vec7 vagy a 
különféle tenzoros algoritmusok.8 A topológiai 
megközelítés képfelismerésre,9 nyelvfelismerés-
re10 stb. is alkalmas. Ugyanakkor persze feltehet-
jük, hogy jelenleg egyetlen szolgáltatónak sincs 
akkora számítási kapacitása, amekkora a világ-
háló tartalmát egészében feldolgozhatná.
A nagyságrend miatt a modellek automatikus  –
értékelése és rangsorolása igen problematikus 
– minél nagyobb az állomány, annál nehezebb 
megérteni, mennyire jó eredményeket kaptunk, 
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és merre tovább. Ráadásul mivel a tartalomnak 
van egy időbeli fejlődési dimenziója is, ezt a di-
namikus természetét pl. a fizika révén lehet ta-
nulmányozni, bár a könyvtári informatika szá-
mára új kihívás a klasszikus mechanika vagy a 
kvantummechanika segítségével mező-jellegű 
modelleket létrehozni az ismérvek és dokumen-
tumok hasonlóságaiból.11,12,13,14 Ez azonban el-
kerülhetetlennek látszik, sőt csak az első lépés, 
az ismeretszervezésnek ugyanis már látszik egy 
’kémiai’ megközelítése is termodinamikai ala-
pokon az entrópia és a strukturálódás fogalmai-
ból kiindulva.15 Ekkor a fogalmi mikro- és mak-
ro-szerkezetek kialakulását és kölcsönhatásait a 
vegyületképződés analógiájára reakciósémákkal 
lehetne vizsgálni. S végül, hogy a biológia se ma-
radjon ki, a digitális tartósítás területén már ma 
is van értelme a tartalmi reprodukció kérdéseit 
evolúciós keretben, holmi mesterséges élet sza-
bályainak megfelelően kutatni16 (vö. tartalmi mo-
tívumok mint ’digitális DNS’ azonosítása, sor-
rendjeik és rekombinációik vizsgálata).17

Mindenesetre a K+F, illetve a kereskedelmi trendek 
azt mutatják, hogy a mesterséges intelligencia, ezen 
belül is a mesterséges ideghálózatokkal operáló ún. 
’elmélyült / elmélyített / alaposabb’ tanulás (deep 
learning) egyre fontosabb szerepet fog játszani a 
könyvtári informatikában is.VI

Ismerôs problémák új köntösben
Ma úgy tűnik, hogy a következő évtizedek főbb szak-
mai feladatai a következők lesznek:

Fejlődő információs ‘univerzumok’ feltérképe- –
zése az ismeretszervezés folyamatának követé-
séhez, információkereséshez és böngészéshez.18 
Jól látható, hogy a tartalmi univerzumok csillag-
képekhez hasonló, bizonyos mezőszerű tulajdon-
ságok viselkedésére visszavezethető változásai 
összehasonlíthatók a csillagászat és kozmoló-
gia által vizsgált világegyetem fejlődésével.19 Itt 
a csillagtérképezés módszertanát kölcsön véve 
nagyságrendeken töretlenül átívelő gyakorlatot 
honosíthatunk meg.
Meg kell tanulnunk megérteni és megbízható- –
an kezelni egyre több információt és azok di-
namikáját.
Meg kell értenünk a tartalom dinamikájának tár- –
sadalmi okait, kiváltó mechanizmusait.20 Termé-
szetesen ez is feltételezi az egymástól akár távo-
labb eső társadalom- és természettudományok 
módszertani konvergenciáját.

Ha a fenti sejtések többsége helyesnek bizonyulna, 
akkor a vázolt helyzetkép alapján ilyen vagy hasonló 
fejlemények várhatók:

Nagyságrendtől függetlenül a legáltalánosabban  –
felfogott dokumentumgyűjtemények részleges 
automatizálása elkerülhetetlen. A gépi tanulás 
célja az automatikus indexelés, automatikus osz-
tályozás, információkeresés, illetve a tartalom 
evolúciójának láttatása, feltérképezése. Az eh-
hez szükséges mesterséges intelligencia azonban 
nem várható a következő évtizeden belül, a ro-
botok még sokáig nem tudják a kreatív szellemi 
munkát át- vagy elvenni a könyvtárosoktól.
A helyzetet nem teszi egyszerűbbé, hogy új do- –
kumentumtípusok és -műfajok megjelenése va-
lószínű, amelyek például a vizsgálat tárgyának 
viselkedését, dinamikáját is ábrázolni képesek 
az olvasó számára.
A tartalmi dinamika és okainak megértése a mé- –
dia új szűk keresztmetszete lesz. Itt arra gondo-
lok, hogy az elérhető információ nagyságrendje 
komoly akadályává válik a társadalomtudományi 
modellezésnek, ez pedig visszahat mind a közeg-
re, mind annak technológiai fejlődésére.
A multidiszciplinaritás, a tudományterületek ku- –
tatási együttműködése és szemléleti kölcsönha-
tása, az egyfajta szakterületek feletti hozzáállás 
egyre fontosabbá válik.
Továbbra is csak előre menekülhetünk. –
A könyvtári informatikának K+F partnerként kell  –
viselkednie, ha társadalmi rangra vágyik. 
A hallgatók és automaták tanítása új kérdése- –
ket vet fel.
A könyvtár- és információtudományi tanterv- –
fejlesztés keresztúthoz érkezett: vagy bővül és 
mélyül, vagy a világháló feladatait meghagyja a 
’megoldástudománynak’, ezzel azonban veszít 
jelentőségéből. Ez annyiból nem újdonság, hogy 
legalább húsz éve ugyanez a helyzet.

A fentiekből nem a válaszút, hanem a szemléletváltás 
kényszere következik. Erre az utóbbi évtizedekben so-
kan, nálam avatottabbak már figyelmeztettek.21,22,23,24 
Ebbe az irányba mutató lépéseknek tekintem egy új 
folyóirat, a Digitális BölcsészetVII megjelenését is. 
Őszintén remélem, hogy kiváló elődeim vélemé-
nyének tanulmányozása segít összefüggéseibe he-
lyezni az itt előadottakat, mert az a bizonyos üzenet 
‒ „Megszámláltattál, megmérettél, és könnyűnek 
találtattál”VIII – igen jól olvashatóan már megint ott 
díszeleg a kor falán.
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Megjelent a bibliográfiai hivatkozások és a nemzetközi azonosítás  
két új szabványa

A Magyar Szabványügyi testület az OSZK támogatásával, az Országos Könyvtári  
Szabványosítási Bizottság munkatervét követve publikálta  
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