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EGERVÁRI DÓRA 

A XXI. század társadalmi jelenségei az 
információtudomány tükrében 

Az információs társadalom, az információs műveltség és az információs 
kompetenciák összefüggései 

Az információs társadalom 
A szakirodalomban többféle meghatározást olvashatunk arról, hogy az egyes szerzők 
hogyan értelmezték és értelmezik ma is az információs társadalom1 kifejezést. Az 
„információs társadalom” szószerkezetet először az 1960-as évek elején, egy társa-
dalomtudományi diskurzus során japán tudósok nevesítették. Úgy tartják, hogy a 
kifejezést először 1961-ben egy beszélgetés során használták, mely Kisho Kurokawa 
építész és Tadao Umesao történész-antropológus között zajlott. 

Írásomban a kifejezés definiálása után három oldalról közelítem meg az infor-
mációs társadalom jelenségét – gazdasági, informatikai és kommunikációs oldalról – 
valamint bemutatom azt a három pillért (a technológia, az e-tartalom és az ember 
maga, vagyis az emberi tényező), amelyek posztmodern korunk társadalmának alap-
ját képezik. Ezek után az információs társadalom egyes rokonfogalmait definiálom: 
ezek az információs műveltség és az információs kompetencia, amelyek mára igen 
divatos kifejezésekké váltak, jóllehet e fogalmak pontos meghatározásaiban még 
bizonytalanságok vannak, ezért használatuk során több szempontból is igen körülte-
kintően kell eljárni. 

Az információs társadalom definíciói 
Az információs társadalom sok definíciója közül az alábbiakban itt csupán néhányat, 
a témában a leggyakrabban idézetteket közlöm. 

Fritz Machlup2 közgazdásznak meghatározó szerepe volt az információs társada-
lom terminológia bevezetésében. 1962-ben írta meg első jelentős tanulmányát A 
tudás termelése és elosztása az Egyesült Államokban3 címmel. A vizsgált területün-
kön jelentős áttörést hozó könyvében vezette be a tudásipar fogalmát, amelynek öt 
összetevőjét különböztette meg a tudás szektorán belül: az oktatás, kutatás és fej-
lesztés, a tömegmédia, az információ technológiák és az információ-szolgáltatások. 
Machlup szerint a tudás termelése gazdasági tevékenység, így az ipari szektor elem-
zéséhez használt fogalmakkal leírható. 

                                                           
1 Pintér Róbert (szerk.): Információs társadalom. Az elmélettől a politikai gyakorlatig. Bp., Új 
Mandátum, 2007. 
2 Machlup, Fritz: 1902 (Osztrák-Magyar Monarchia)-1983 (New Jersey). Ausztriai származású 
amerikai közgazdász. Az információs társadalom kifejezés atyja.  
3  Machlup, Fritz: The production and distribution of knowledge in the United States. Princeton, 
Princeton University Press, 1962. 
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Jean-François Lyotard4 amellett érvelt, hogy a termelés fő erejévé a tudás vált, 
illetve a tudás árucikké válhat, mely az elmúlt pár évtized során figyelhető meg 
leginkább. Lyotard szerint a posztindusztriális társadalom hozzáférhetővé teszi a 
tudást mindenki számára, így a tudás és az információ technológiák elterjedhetnek a 
társadalomban, ezért posztmodern viszonyrendszerként vagy posztmodern társada-
lomként jellemzi ezeket a megváltozott körülményeket.5 

Nico Stehr6 szerint a tudás alapú társadalomban a munkahelyek nagy része már 
tudással és információval való tevékenységet foglal magában, napjaink társadalmát 
pedig tudás-alapú társadalomként is definiálhatjuk. Az élet minden területére és 
intézményére kiterjedt tudományos és technológiai tudás által Stehr számára a tudás 
a társas cselekvés kifejező képessége. A tudomány – szerinte – közvetlen termelő 
erővé válik, így a gazdaságot elsődlegesen már nem gépek, hanem a tudás fogja 
irányítani. 

Manuel Castells7 lép túl először a hagyományos megközelítéseken, és több réte-
gű gazdaságelméleti, politikaelméleti, valamint kultúraelméleti alapvetést kínál. Az 
információs kor új társadalmi jelenségeinek és a hálózatiságnak egységes fogalmi 
keretet hoz létre.8 

Amint az a fenti meghatározásokból is kitűnik: az információs társadalom fo-
galmának definícióját több szempontból (közgazdasági, szociológiai, technológiai, 
kulturális, tudományos, filozófiai) is meg lehet közelíteni. A legtöbb teoretikus 
egyetért azzal, hogy egy átalakulási folyamatot láthatunk, amely valamikor az 1970-
es években kezdődött, és ami megváltoztatja a társadalmak alapvető működését és a 
világról korábban alkotott nézeteinket. Valamennyi megközelítés közös eleme, hogy 
napjaink, valamint a 21. század embere számára a legnagyobb kihívást és a legna-
gyobb lehetőséget jelentő társadalmi környezetét adja az információ és a tudás ilyen 
mértékű felértékelődése, azonban jelenleg sincs még általánosan elfogadott elmélet 
arra, hogy pontosan mi nevezhető információs társadalomnak és mi nem. 

A gazdasági, az információ- és a kommunikációelméleti megközelítések 
Az „információs társadalom” fogalma elsősorban azokat a XX. század során bekö-
vetkezett változásokat jelenti, amely szerint a termelésben, a gazdaságban és általá-
ban a társadalomban a legjelentősebb szerepet az információ játssza. Az információ 
előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése ezért jelentős gazdasági, 
politikai és kulturális tevékenységet jelent. Az információs társadalom kialakulása 
tehát mindenekelőtt gazdasági jellegű változást jelent, amely szerint a világ fejlet-
tebb régióiban, napjainkban, a tágan értelmezett információs iparból származik a 
nemzeti jövedelmek és GDP legnagyobb része.  

                                                           
4 Lyotard, Jean-Francois: 1924 (Franciaország)-1998 (Franciaország). Posztmodernista filozófus. 
Leghíresebb műve az 1979-ben megjelent, The Postmodern Condition: A Report of Knowledge.  
5 Habermas, Jürgen, Lyotard, Jean-François, Rorty, Richard (szerk.): A posztmodern állapot. Bp., 
Századvég. 1993. 
6 Stehr, Nico: 1942. Szociológus, a Zeppelin Egyetem professzora. Legkiemelkedőbb munkái közé 
tartozik az 1994-es Knowledge Societies.  
7 Castells, Manuel: 1942 (Spanyolország). Spanyol szociológus, fő kutatási területe az információs 
társadalom, a hálózatiság és a kommunikáció. Kiemelkedő, három kötetes alkotása a The 
Information Age vagyis az Információ kora címet viseli. 
8 Castells, Manuel: Az információ kora: Gazdaság, társadalom és kultúra I. kötet: A hálózati társa-
dalom kialakulása. Bp., Gondolat-Infonia, 2005. 
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A számítástechnika fejlődése és az internet elterjedése az utóbbi években gyöke-
res társadalmi változásokat indukált. Kialakulóban van egy új korszak, amelyet 
meghatározóan az informatika ural, és amelyben az információk, az adatok, az isme-
retek, valamint a dokumentumok sosem látott bősége és korlátlan, világméretű terje-
dése figyelhető meg. Az internet mára egy olyan virtuális térré alakult, ahol a fel-
használók a számukra fontos információk sokféleségéhez juthatnak hozzá s emellett 
maguk is részt vehetnek a digitális információs tartalmak bővítésében: például web 
2.0, könyvtár 2.0. A hozzáférés korlátaival azonban feltehetően még hosszú ideig 
számolnunk kell, amely – többek között – abból is adódik, hogy a használók számára 
fontos információk elkerülik figyelmüket, csupán azért, mert nem érhetők el a világ-
hálón. Ezzel szemben megszámlálhatatlanul sok felesleges, helytelen és hibás in-
formáció található még a legnépszerűbb oldalakon is, amelyeknek mennyisége az 
internetes közlés popularizálódása révén – feltehetőleg – tovább szaporodik majd. 

Az információs társadalom kialakulása során a gazdasági és az informatikai vál-
tozások mellett ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk az új kommunikációs 
technológiák kialakulásáról, fejlődéséről és azoknak elterjedéséről sem. A mobil 
életformát kiszolgálni kívánó mobilkommunikációs eszközök oly mértékben megha-
tározó szerepet játszanak a mindennapi életünk során, hogy például a mobiltelefon 
használat terén 2008-ban Magyarországon 100 emberre 119 előfizetés jutott9. A 
média különböző területein is óriási változások mentek végbe. A műholdas és kábe-
les műsorszórásnak köszönhetően lényegesen csökkentek az elektronikus kommuni-
káció határai. A XXI. századi média kapcsán fontos megemlítenünk a médiakonver-
genciát is, mely a technológiák közeledését, illetve a nyilvános és perszonális kom-
munikációs lehetőségeinek bővülését jelenti. A fogalom alatt elsősorban a tömeg-
kommunikációs médiumokat, a telekommunikációt, az informatikát, a médiakom-
munikációt (telemédia), a telematikát (táv-adatátvitel) és a médiainformatikát (a 
média gyártás és feldolgozás digitális változata), illetve ezek kapcsolódási lehetősé-
geit kell érteni.10 

Az információs társadalmat alátámasztó pillérek: 
a technológia, az e-tartalom és az emberi tényező 
Egy modern megközelítés szerint az információs társadalom három lábon áll. A 
pillérek között nem állítható fel pontos prioritási sorrend, ugyanis szervesen függnek 
egymástól, csak együtt, egymást kiegészítve és segítve tudnak fejlődni. Természete-
sen a fejlődés mozgatórugója és az innováció középpontja mindig maga az ember, 
ezért ebben a konstellációban is meghatározó szerepet tölt be. 

Az információs társadalom első pillére a technológia, mely immár több évszáza-
da, de különösen a XX-XXI. században óriási gazdasági, társadalmi változásokat in-
dukált. A távközlés, a rádió, a televízió, a számítógép, az internet megjelenése és 
ezek elterjedése megváltoztatta világunkat, és ez a változás még korántsem ért véget, 
ugyanis a technika folyamatosan és egyre dinamikusabban fejlődik. A XX. és XXI. 
század legkiemelkedőbb újításai, találmányai, fejlesztései és innovációi az informá-

                                                           
9 Digitális Mobil Gyorsjelentés. 2008. november. http://www.nhh.hu/dokumentum.php?cid=17828 
(2009.01.03.) 
10 Forgó Sándor: A korszerű – a gyors technológia változások és tudástranszfer lehetőségét támo-
gató – oktatási módszerek és az IT technológiák alkalmazásának lehetőségei és gyakorlata a szak-
képzésben. http://www.ektf.hu/~forgos/hivatkoz/technovaltas_tudastranszfer.pdf (2009. 01. 03.) 
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ciós és kommunikációs technológia (IKT) terén jelentkeztek, és ezek a jelenségek 
átalakították mind a tudományos kutatást és közéletet, mind pedig a fejlesztési lehe-
tőségeket. Ugyanakkor a technika új vívmányai és az IKT-eszközök a mindennapi 
életben is segítenek minket, például a tájékozódásban, az információk megszerzésé-
ben, annak érdekében, hogy minél hamarabb hozzáférhessünk a legfrissebb, legrele-
vánsabb információkhoz, az e-tartalmakhoz. 

A harmadik – és talán a legfontosabb – pillér az ember, ugyanis ő az, aki fejlesz-
ti a technológiát, ő termeli az emberiség tudásanyagát, melyből a jövő generációi 
táplálkoznak majd, és ő viszi sikerre az újabb fejlesztéseket, változásokat. Az emberi 
tényező az, amely elő tudja segíteni az információs társadalom kiteljesedését, hogy 
mindenki hozzá tudjon jutni azokhoz az információkhoz, amelyekre szüksége van, 
hogy mindenki ismerje azokat a lehetőségeket, amelyek segíthetik munkáját, tanul-
mányait. Ezért fontos, hogy a korszerű ismeretszerzés képessége, az egész életen át 
tartó tanulás fontossága mindenki számára tudatosodjon, társadalmi szinten felértékelőd-
jön, napjaink egyik meghatározó tényezőjévé és a mindennapok gyakorlatává váljon. 

Az információs műveltség és az információs kompetenciák 
Az információs műveltség kifejezés az angol information literacy magyar megfelelő-
je. A literacy pontos magyar jelentése: „1. műveltség, olvasottság, 2. írni-olvasni 
tudás. A kifejezés megalapítójának talán az Amerikai Iskolai Könyvtárosok Egyesü-
letét (American Association of School Librarians, AASL) tekinthetjük, az ő definíció-
juk szerint: „az információs műveltség – az információ megtalálásának és felhaszná-
lásának képessége – az egész életen át tartó tanulás alapköve”.11 Az információs 
műveltség elemei közé a következők tartoznak: a hatékony és eredményes informá-
ciókeresés, a kritikus értékelés, a pontos és etikus felhasználás. Az egyénnek rendel-
keznie kell megfelelő információkeresési stratégiákkal, taktikákkal és kritikai gon-
dolkodással, hogy az élet problémáit újszerűen oldhassa meg a válogatott, a szinteti-
zált és az értékelt információk segítségével. 

Az Amerikai Könyvtárosok Egyesületének (American Library Association, ALA) 
leggyakrabban használt definíciója: „Az információs műveltség azt jelenti, hogy az 
egyén felismeri, mikor van szüksége információra, és képes megtalálni, értékelni, 
valamint hasznosítani azt.”12  

Az információs műveltség követelményrendszerének három alapeleme a hozzá-
férés, az értékelés és a hasznosítás, melyek az IFLA 2006-os javaslatában szerepel-
nek, melynek segítségével minden ország létrehozhassa saját információs műveltség 
programját. 

 

Hozzáférés: a használó hatékonyan és eredményesen jut hozzá az információhoz. 
1.Az információs igény meghatározása. 

− Felismeri és meghatározza az információszükségletet. 
− Ki tudja fejezni az információs igényt. 
− Elkezdi a keresési folyamatot. 

                                                           
11 Byerly, Greg, Brodie, Carolyn S.: Information literacy skills models: defining the choices. 
In: Stripling, Barbara K. (ed.): Learning and libraries in an information age: principles and 
practice. Englewood, Littleton: Libraries Unlimited, 1999. 54-82. p. 
12 American Library Assiciation Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. 
Chicago, American Library Assiciation, 1989. 
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2. Az információ megtalálása 

− Azonosítja és értékeli a potenciális információforrásokat. 
− Keresési stratégiákat alakít ki. 
− Eljut a kiválasztott információforrásokhoz. 
− Kiválogatja a megtalált információkat. 
 

Értékelés: Kritikusan és kompetensen értékeli az információt.  
1. Az információ értékelése 

− Elemzi, vizsgálja és kivonatolja az információt. 
− Általánosítja és értelmezi az információt. 
− Szelektál és szintetizál. 
− Értékeli a megtalált információ pontosságát és relevanciáját. 

2. Az információ szervezése 

− Elrendezi és kategorizálja az információkat. 
− Csoportosítja és rendszerezi a megtalált információt. 
− Meghatározza, hogy melyik a legjobb és leghasznosabb információ. 
 

Használat: Pontosan és kreatívan hasznosítja az információt. 
1. Az információ felhasználása 

− Képes újszerű módon kommunikálni, bemutatni és használni az információ-
kat. 

− A megtalált információt alkalmazni tudja. 
− Saját tudásába integrálja az információkat. 
− Prezentálni tudja az információs terméket. 

2. Az információ kommunikálása és etikus felhasználása 

− Tisztában van vele, hogy mit jelent az információ etikus felhasználása. 
− Tiszteletben tartja az információ használatának legális szabályait. 
− A szerzői jogi szabályok figyelembe vételével hasznosítja az információs 

termékeket. 
− Betartja a megfelelő stílusbeli követelményeket. 

Az információs műveltséget nyolc elemre oszthatjuk. Az információs kompeten-
ciák összességéből, a használók oktatásából és folyamatos képzéséből, az információ 
szabad felhasználásából és hasznosításából, könyvtári és bibliográfiai tájékozódás 
képességéből, illetve egyéb készségekből áll az a komplex készség és képességcso-
mag, melyet információs műveltségnek nevezünk.13 

Az információs kompetencia az angol information competency, illetve a német 
Informationskompetenz magyar megfelelője. A német nyelvterületen meghonosodott 
Informationskompetenz kifejezést azonban az angol „information literacy” szinoni-
májaként jegyzik.14  

Az információs kompetencia az angol-amerikai szakirodalom szerint „komplex 
fogalom, amely az alábbi négy fő képességből tevődik össze: az információszükség-
let felismerésének képessége; a releváns információ megtalálásának képessége; az 
                                                           
13 Varga Katalin (szerk.) id. m.  
14 Varga Katalin: Az információs műveltség fogalma az európai és Európán kívüli kultúrákban. In. 
Varga Katalin (szerk.) id. m. (2008. 12. 26.)  
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információ feldolgozásának képessége; az információ használatának, hasznosításá-
nak, ismeretté konvertálásának képessége”15. A német szakirodalom is hasonló is-
mérveket használ a kifejezés leírásánál, azonban náluk lényeges szerepet játszik még 
az információkeresés specializációja, valamint a megtalált információ válogatása és 
értékelése. A definíciók sokban hasonlítanak az előzőekben közölt „információs 
műveltség” kifejezés definíciójára. 

A disztinkció azért fontos, mert az angol-amerikai területeken meghonosodott 
„műveltség”, illetve „írástudás” kifejezések német-osztrák nyelvterületeken kompe-
tenciát jelentenek. A fogalmi meghatározások így még bonyolultabbak, ugyanis 
néhány nyelvben nincs megkülönböztetve az információs műveltség és az informá-
ciós kompetencia szókapcsolat. 

Az információs műveltség és az információs kompetencia kifejezések igen friss 
fogalmak, így pontos fogalmi tisztázásuk és az egymáshoz fűződő kapcsolatuk feltá-
rása még várat magára. Az első feladat, hogy minden nemzet saját nyelvén fogal-
mazza meg az információs társadalom kapcsán felmerülő új kifejezések terminológi-
áját, szemantikáját és hátterét. Ugyanakkor érzékenyen és aktívan kell reagálni a 
nemzetközi eseményekre, definíciókra, mivel nem szerencsés – jóllehet erre számos 
példa akad –, ha az azonos tartalmat fedő szak- és tudományos kifejezések nemzeti 
és a nemzetközi meghatározása más alapokon szerveződnek, illetve mást jelentenek. 

Magyarországon a kompetencia alapú oktatás meghonosodásának napjainkban 
vagyunk tanúi. A mai világban nem az a kérdés, hogy miként jut az ember informá-
cióhoz, hiszen számos helyről érkeznek különböző ingerek, valójában a bőség zava-
ra okozza a legfőbb problémát, pontosabban szólva az, hogy a megnövekedett meny-
nyiségű impulzust nem tudja a használó összerendezni, értelmezni. A kompetencia 
alapú oktatás egyik fontos kérdése, hogy miként lehet az információhasználókat erre 
megtanítani. Éppen ezért a kompetencia alapú oktatás lényege az önálló tanulás 
képességének elsajátítása. Ez azt jelenti, hogy a mérhetetlen mennyiségű informáci-
ók között az egyén önállóan tudjon fontossági sorrendet felállítani meg tudja külön-
böztetni a lényegest és a kevésbé lényegest. El tudja dönteni, hogy a lényegesek 
közül mit kell neki megtanulni, és miről kell csupán azt tudnia, hogy hol találja meg 
a könyvben, az interneten, hol tudja azt visszakeresni, és utána hogyan tudja ezeket 
az információkat összerendezni. Ezeknek az ismereteknek a birtoklása nélkülözhe-
tetlen a korszerű műveltségtartalom, a korszerű tudás kialakításában. Feltehetőleg 
ezek az indokok motiválták a kulcskompetenciák definiálását, amikor azok közé 
sorolták a kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a hatékony és az önálló tanulást. 

A közoktatási intézmények azonban csupán arra vállalkozhatnak, hogy megte-
remtsék az információs kompetenciák alapjait, a felsőoktatási intézményeknek, a 
szakképzésnek, valamint más intézményes és intézményen kívüli oktatási rendsze-
reknek maguknak kell gondoskodniuk az információs műveltség szak specifikus 
továbbfejlesztéséről. 

                                                           
15 Sipos Anna Magdolna: Információs kompetencia – realitás vagy frázis? Az információs kompe-
tenciával kapcsolatos ismeretek oktatása a Pécsi Tudományegyetem informatikus könyvtáros 
képzésében. In. Herdon Miklós, Pethő Attila (szerk.): Informatika a felsőoktatásban 2008. Debre-
cen, Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, 2008. 
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