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Tartalom – információ
– szöveg

információtudományi
keretrendszere,

definíciók, módszerek
és eljárások szintézise

Talán a címbeli összegzéssel lehetne legpontosabban
és legtömörebben jellemezni ezt a doktori disz-
szertációból született kézikönyvet, mint ahogy maga a
szerzõ is ekként foglalja össze munkáját bevezetõjében.

Könyvtárosok, információszolgáltatók számára
rendkívül hasznos, a témát sokrétûen körbejáró össze-
állítást kínál ez a feldolgozás. Noha a szakma kiala-
kította évszázados tapasztalatokon nyugvó eszköz-
rendszerét és módszereit, a sokat emlegetett és egyre
nagyobb kihívást jelentõ „információ- és tudássokk”
leküzdéséhez ezek egyre inkább kevésnek, erõtlen-
nek tûnnek, és kikerülhetetlenül meg kell jelennie
bennük a minõségi tartalomelemzésre törekvésnek.

A szerzõ nagy mennyiségû tanulmány áttekinté-
sével felmérte a magyarországi szövegfeldolgozás
jelenlegi állapotát, s arra a meggyõzõdésre jutott,
hogy ha a könyvtárak nem változtatnak a tartalmi
feltárás gyakorlatán, végleg lemaradnak, nem lesz-
nek versenyképesek az információs piacon, elfoglal-
ják helyüket olyan új intézmények, amelyek hajlan-
dóak lesznek pénzt és energiát áldozni arra, hogy a
tudástársadalmat, amelyben az értékelt és rendszere-
zett ismereteknek nagy anyagi értéke van, kiszolgál-
ják. E kézikönyv szorgos forgatása, megközelítés- és
felfogásmódjának elsajátítása mentõövet kínál a tarta-
lomelemzéssel és -közvetítéssel foglalkozók számára.

Bemutatja a tartalmi feltárás tárgyát és folyama-
tát, vagyis „a tartalmat, a témát, a szöveget és a
tartalomelemzést”. Ebben a szövegtudomány alap-
munkáit, a szövegnyelvészet hazai és nemzetközi
szakirodalmát tekintette át s készített belõle szinté-
zist. Nagy hangsúlyt kap a szövegbefogadás, amely-
nek fázisaival (szövegészlelés, szövegértés, szöveg-
magyarázat és szöveghatás) részletesen foglalkozik.

A szöveget az információszolgáltatásban helyet-
tesítõ szurrogátum is szöveg, s meg kell felelnie a
szövegszerûség kritériumainak – e témának is önálló
fejezetet szentel annak érdekében, hogy a feltáró
eszközök szövegtani funkcióinak felsorakoztatásával
hozzásegítse olvasóját: minél pontosabban közvetít-
hesse feldolgozó munkája eredményeként az eredeti
szöveg jelentését és üzenetét.

Rendkívül izgalmas a kötet harmadik fejezete,
amely azt vizsgálja, mennyire automatizálható a szö-
veg- és tartalomelemzés. A kutatási projektek átte-
kintése nyomán kialakult véleménye: a tartalmi fel-
tárás minden mozzanata automatizálható ugyan, még-

sem kell (vagy lehet?) arra számítanunk, hogy a
munkafolyamat egészét a számítógépekre bízhatjuk.
A fejlesztések nagy része még kutatási fázisban van,
megbízhatóan mûködõ rendszereket alig találni, ezek
is csak korlátozott területeket képesek kiszolgálni, s
többnyire nem azokat, ahol a könyvtár- és informá-
ciótudomány kínálja szolgáltatásait. Vannak persze
már ma is olyan területek (rövidebb szövegek, hírek,
weboldalak, digitalizált, elektronikus formátumú
anyagok) amelyek feltárása gépek helyett emberi
munkaráfordítással – pazarlásnak mondható.

Az elemzések, következtetések gyakorlati meg-
valósításához ad segítséget egy újabb fejezet. (Hadd
idézzek ebbõl egy igazán tudományos alcímet: Az
izotópia mint a kvantálás metronja. Ezt persze nem
elriasztásnak szánom...)

Végezetül egy megszívlelendõ megállapítás a
szerzõtõl: „Az információs társadalom és az európai
integráció küszöbén ... minõségi szemléletváltásra van
szükség a teljes könyvtári és információs rendszer
tartalmi feltáró munkáját illetõen.”
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