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KOLTAY TIBOR 

Divatok és lehetőségek 

az információs társadalomban  

A következőkben nem általában beszélünk divatokról. A pillanatkép, amelyeket 

felvillantunk, az információs társadalom – nevéhez illően információs – divatjait 

mutatja be. Elsődleges célja az, hogy a divatokban visszatükröződő jelenségek kínál-

ta lehetőségek, fenyegetések és kihívások némelyikét feltárja. Egy sajátos SWOT-

elemzést tárunk tehát az olvasó elé, amely a teljesség igénye nélkül, elsősorban a 

divatok kritikájára koncentrál. A különböző jelenségeket eltérő terjedelemben tár-

gyaljuk, tehát válogatásunk némiképpen szubjektív. 

A SWOT elemzés közismerten arra való, hogy segítségével feltérképezzük, hogy 

egy-egy szervezeten belül mi jelent biztos alapot, azaz erősségeket (Strengths), mik 

szorulnak javításra, tehát gyengeségek (Weaknesses), a szervezeten kívül pedig me-

lyek a biztató jelek, a lehetőségek (Opportunities), és melyek azok a kihívások 

(Threats), amelyekkel szembe kell néznünk (Mikulás 1999). 

Az elemzés összetevői közül a divatok jelenthetnek lehetőségeket is. Többnyire 

azonban – minden látszat ellenére – gyengeségnek és kihívásnak kell tekintenünk 

őket. A (valódi) lehetőségek viszont nemcsak nevüknek felelnek meg, hanem erős-

ségekké is válhatnak. Korunk információs divatszavai és divatjelenségei közül a 

következőket vizsgáljuk: 

1. Az információs „patológiák” 

2. Az információs műveltség 

3. Az információépítészet  

4. A tudásmenedzsment 

5. A Web 2.0 

1. Az információs „patológiák” 

Ki ne hallott volna az információs túlterhelésről, vagy a túl sok információ (TMI, Too 

Much Information) betegségéről. Ha Bawden és Robinson (2009) gondolatmenetét 

követve, közelebbről is megismerkedünk az információs „patológiákkal”, láthatjuk, 

hogy természetük igen sajátos. Legfőbb jellemzőjük, hogy – az általános vélekedés-

sel szemben – nem újak, és nem csupán az Internet hatására alakultak ki.  Régi keletű 

és örökérvényű problémákról van szó, bár új „színezetet” kaptak a technológia újabb 

vívmányainak megjelenésével. A talán legismertebb patologikus jelenségnek, az 

információs túlterhelésnek azonban nincsen általánosan elfogadott meghatározása. 

Többnyire azt a helyzetet értjük alatta, amikor az információ hatékony felhasználását 

egy-egy egyén számára megnehezíti a rendelkezésre álló, potenciálisan hasznos, 

releváns információ mennyisége. Ez a fogalom annyira nem új, hogy egészen az 

Ótestamentumig visszavezethető. Általános ismertsége az 1950-es évek végére datá-

lódik, amikor is a (főként természettudományos és műszaki) publikációk számának 

exponenciális növekedésével kapcsolatban használták ezt a kifejezést . A 1990-es 
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évektől aztán már jelentős problémaként kezelték, majd az új technológiák, főként 

az e-mail és az Internet megjelenése nyomán még inkább érzékelhetővé vált. 

Számolnunk kell azzal is, hogy ezen a területen is vannak divatok. Ráadásul 

megvan annak a veszélye is, hogy a problémákat – részben legalábbis – túlbuzgó 

információs szakemberek kreálják abból a célból, hogy legyenek, amit megoldhat-

nak. Ennek egyik példája a digitális szakadék, amely alatt azt értjük, hogy az embe-

rek egy része, életkora, anyagi helyzete, lakhelye stb. folytán meg van fosztva attól, 

hogy megfelelően hozzáférhessen digitális információforrásokhoz. Ez sok esetben 

igaz lehet, azonban kimutatták, hogy bizonyos tekintetben az információszegény 

elnevezéssel illetett fogalom újjáéledése. Ezt a fogalmat viszont a szakirodalom több 

éve tárgyalta már (Bawden & Robinson 2009). 

Talán nem annyira lehetőségnek, hanem kihívásnak kell tekintenünk, hogy az in-

formációs patológiák mögött valós problémát találunk.  

2. Az információs műveltség 

Az információs műveltséggel kapcsolatos gondolkodásunk érettségét mutatja, hogy 

szakirodalma nem csupán az érintett területeket meghatározására és oktatásának 

módszereire szorítkozik, hanem speciális és összetett kérdések is terítékre kerülnek. 

A fejlődés ellenére az információs műveltség sem elméleti, sem gyakorlati szinten 

nem tudott polgárjogot nyerni az oktatás területén (Shenton 2009). Az információs 

műveltség és különösen annak hiánya tehát inkább csak a könyvtárosok körében 

ismert fogalom (Bawden & Robinson 2009). 

Az információs műveltség idehaza sem keltett megfelelő visszhangot a könyvtá-

rak falain túl. Annak ellenére van ez így, hogy számos írás jelent meg természetéről 

a könyvtári szakirodalmon kívül is (Koltay 2007, 2008, Sipos 2008).  

Úgy tűnik, valamivel többen ismerik a digitális írástudás elnevezést. Ez olyan 

tág fogalmat takar, amely összeköti a különböző, a műveltség vagy az írástudás 

szókapcsolattal jelölt fogalmakat és magába foglalja az információs műveltséget, 

valamint az információs és kommunikációs technika (IKT) hatékony használatát 

(Bawden 2001). 

Idehaza a digitális írástudás gyakran azt a leszűkítő értelmezést kapja, amely 

csak az IKT használatáról kíván tudomást venni. Valójában azonban több típusú 

műveltséget fog át, a funkcionális írástudás keretébe illesztve az írást, az olvasást és 

a számolást. Magába foglalja az értő olvasást és a megszerzett információk kritikus 

kezelését. Részét képezik a könyvtárak használatának, a keresési stratégiák alkalma-

zásának készségei, az információforrások és a talált információ értékelése, kritikus 

kezelése, ideértve a tömegkommunikációs eszközök közvetítette információk  keze-

lését is. Természetesen fontos alkotóeleme az IKT – már említett – hatékony haszná-

lata, nem korlátozódik azonban erre (Molnár et al. 2006). 

A tág és komplex értelemben vett digitális írástudás megismertetése sem egysze-

rű feladat, még kevésbé könnyű átültetése a közoktatás, a felsőoktatás és a felnőtt-

képzés gyakorlatába. Ilyen módon elsősorban kihívásnak kell tekintenünk, amely 

azonban lehetőséget kínál az oktatás egy fontos szeletének megújítására.  

3. Az információépítészet 

Ahogyan az a hasonló esetekben történi szokott, az angol information architecture 

kifejezésnek több fordítása is van. Lehet információépítészet, információ-

architektúra és információs architektúra is. 1994 óta használják (White 2004). 
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Ahogy arra Francke (2009) rámutat, az információépítészet hatóköre elsősorban az 

információs környezetek tervezésére és a tervezés menedzselésére terjed ki. Az in-

formációépítész legfőbb feladata, hogy ebben projektmenedzserként működjön köz-

re, úgy, hogy átfogó képpel rendelkezik a tervezés alatt álló (többnyire nagyméretű) 

webhely architektúrájáról. Az architektúra ebben az összefüggésben a hierarchia 

magasabb szintjén ál, mint a struktúra, mivel az architektúra több struktúra egymásra 

épülése és egymás mellett létezése útján jön létre.  

Az információépítészet feladata gyakran az „eligazítás” a tájékozódás segítése, 

amely ahhoz hasonló, mint amikor nagy, a felhasználók számára gyakran ismeretlen 

épületekben, például repülőtereken kell a tájékozódást elősegíteni. Ehhez az infor-

mációs rendszerekben szervezési, elnevezési és navigációs sémákat kell kezelni, ami 

az olyan tudásszervezési eszközökkel mutat hasonlóságot, mint a tárgymutatók, a 

tezauruszok, az osztályozási rendszerek (Francke 2009).  

Az információépítészetnek az is feladata, hogy segítsen a felhasználók és a rend-

szerek különböző részei, valamint a webhelyek és környezetük más elemei (például 

webes keresők) közötti interakciók megtervezésében (Surla 2007).  

Az információépítészet és a tudásmenedzsment oktatására épül a Kenti  Állami 

Egyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszéke vezetésével működő 

Information Architecture and Knowledge Management  mesterszak (IAKM, 

http://iakm.kent.edu/), amelyben közreműködik az egyetem több tanszéke és szakja, 

így érintve van benne a kommunikáció, a vizuális kommunikáció, a számítástechni-

ka, a menedzsment, az újságírás és a tömegkommunikáció. A program tehát inter - és 

intradiszciplináris. 

Az információépítészet kapcsán nehezebb dolgunk van, mint az eddig ismertetett 

fogalmakkal volt. Egyelőre nem beszélhetünk széles körben elterjedt divatról. Nem 

tudjuk, mulandó-e, és kritika sem igazán érte, ahogyan az esetleg kínálkozó lehető-

ségeket sem látjuk egyelőre. 

4. A tudásmenedzsment 

A tudásmenedzsment gondolata arra az implicit alapfeltevésre épül , hogy az adatok-

ból információ, az információból pedig tudás hozható létre. A meghatározások közös 

vonása, hogy elsősorban bizonyos jellemzők hiányával operálnak, feltételezve, hogy 

az adatoknak nincsen jelentése (értelme) vagy értéke, mivel nincs kontextusuk, és 

nem rendelkeznek interpretációkkal. Az információ megkülönböztető jegyei között 

éppen ezért gyakran ott van az értelem, a relevancia, továbbá a jelentés, amelyet 

kontextusok útján nyernek el az adatok. 

A tudás belső lényegét illetően többértelmű és bizonytalan terminus, jellemzői 

között azonban az találjuk, hogy adatok és információk kombinációja, amelynek 

része a megértés, tapasztalat és hozzáértést, valamint és a képességek alkalmazása, a 

döntéshozatal (Rowley 2007). 

A tudás tehát magában foglalja a megértés és a tanulás mentális folyamatait, 

amelyek csak is és kizárólag az agyban folynak le, bár sok közülük a külvilággal és 

embertársainkkal való interakcióban valósul meg. Ezért állítják sokan, hogy a tu-

dásmenedzsment puszta divatszó. A mögötte álló tartalom lényegében azonos az 

információmenedzsmenttel.  

Minden, ami az agyon kívül van és manipulálható valamilyen módon, az adat, ha 

egyszerű tényekből áll, vagy információ, ha az adatok beágyazódnak a befogadó 

számára releváns kontextusba. Az adatok és információk, valamint az információfor-
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rások tehát menedzselhetők. A tudás, vagyis az, amit tudunk, nem menedzselhető, 

kivéve, ha maga a tudás birtokosa teszi azt (Koltay 2003).  

A tudásmenedzsment elvi lehetségessége kapcsán folyó vitáktól függetlenül so-

kan felismerték, hogy valamely szoftver megvásárlásával önmagában nem oldható 

meg egy-egy szervezet tudásának kezelése.  

Ha viszont a tudásmenedzsment alatt azon feltételek megteremtésének és kezelé-

sének folyamatát értjük, amelyek a tudás átvitelét és használatát meghatározzák 

(Brophy 2001), akkor a mérleg nyelve a lehetőségek felé billen.  

5. A Web 2.0 

A Web 2.0 elnevezést bizonytalanság terheli, mivel különböző dolgokat jelölnek 

vele, amelyek ráadásul nem kompatíbilisek egymással. Nehéz megmondani, hogy 

mit is soroljunk körébe, mivel egyszerre szól elgondolásokról, viselkedésmódokról, 

technológiákról és ideálokról. Számos internetes fejlesztés, alkalmazás, tevékenység 

tekinthető a Web 2.0 példájának, önmagukban azonban nem képezik annak alkotóré-

szét (Allen 2008).  

Ettől függetlenül van némi közmegegyezés a Web 2.0-val kapcsolatban: körébe 

sorolhatjuk a közösségi hálózatokat, a blogokat, a fájlmegosztó (kép- és videó-

megosztó) portálokat, valamint a közösségi könyvjelzők elhelyezését lehetővé tevő 

oldalakat. 

Technikai vagy felhasználói szempontból mindennek, amit a Web 2.0 kínál, volt 

előzménye, tehát szerves folytatása a Web 1.0-nak, így ilyen értelemben nem is új. 

Nem beszélhetünk újdonságról abban az értelemben sem, hogy az Internet és Web 

mindig is a felhasználók közötti megosztásról és közös használatról szólt (Kleiner & 

Wyrick 2007).  

Éppen ezért, a „verziószám” kapcsán felmerül annak a kérdése is, hogy nem ar-

ról van-e szó, hogy mindez annak újra kimondása, amit korábban egyszerűen a Web 

néven emlegettünk, és csak új elrendezésben kapjuk, avagy egyesek új fényben tün-

tetik fel, hiszen a Web 1.0 elnevezést korában soha senki nem használta. Gyanakod-

nunk kell tehát, hogy semmi másról nincs szó, mint, hogy folyamatosan arra sarkall-

nak bennünket, hogy vásároljunk, mivel a tavalyi, a tegnapi már divatjamúlt, ezért új 

termékekre van szükségünk (Allen 2008).  

Mindenütt azt olvashatjuk, hogy a Web 2.0 demokratizálja a tartalom előállítá-

sát. Valójában azonban a részvétel eszközei és tulajdonlás központosítva vannak. A 

Web 2.0 olyan üzleti modellt valósít meg, amelyben a közösség (különösen a közös-

ségi hálózatok résztvevői) által létrehozott tartalomból magáncégek gazdagodnak. 

Igaz, ezt úgy teszik, hogy a résztvevők nincsenek ennek tudatában, így nem is érinti 

őket rosszul, nem foglalkoznak azzal, hogy a közösen létrehozott tartalmat ki ellen-

őrzi és profitál belőle (Kleiner & Wyrick 2007 , Scholz 2008).  

Ezzel igazából egy újfajta digitális megosztottság jött létre. Az egyik oldalon ál-

nak azok, akik a felhasználók adatait birtokolják, a másikon a tartalmak puszta előál-

lítói, vagyis a Web 2.0-t használó tömegek (Everitt & Mills 2009). A Web 2.0 ideo-

lógiájának hatásosságát illusztrálja, hogy a magánélet titkosságához fűződő értékek 

változóban vannak, a közösségi hálózatok használói között legalábbis. Ők ugyanis 

készek a legszemélyesebb információkat elhelyezni ott, ahol bárki láthatja őket. A 

józanész azt diktálná, hogy csak mértékkel tegyék ezt, mihelyt tudomást szereznek 

ennek lehetséges következményeiről. A helyzet azonban az, hogy kevesen és kevés-

szer próbálják ezeket az információkat elrejteni. Inkább a lehető legtöbb információt 
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teszik nyilvánossá, így kívánván megfelelni annak az elvárásnak, hogy ott legyen, 

ahol mások is vannak, és azt tegye, amit mások is tesznek (Beer & Burrows 2007, 

Scholz 2008). 

A Web 2.0 tehát nyilvánossá és árucikké teszi a magánéletet, méghozzá nem a 

hírességek, hanem az „átlagfelhasználó” hétköznapi életének részleteit. A Web 2.0 

kulcsszereplője az új típusú médiafogyasztó, aki elkötelezett, aktív és részt vesz a 

„tartalom” létrehozásában, fenntartásában és kiterjesztésében, miközben nem veszi 

észre, sőt nem is akarja észrevenni, hogy a részvétel és a tartalom önálló létrehozása 

lényegében csak illúzió (Everitt & Mills 2009). 

A Web 2.0 ingyenes és csábító szolgáltatásokat kínál , vágyat kelt, örömet szerez 

könnyen használható alkalmazásaival (Petersen 2008). Mindez lehetővé teszi, hogy a 

hirdetők pontosan célzott marketing kommunikációval érjék el azokat a felhasználó-

kat, akik várhatóan leginkább elfogadják ezt a marketinget (Allen 2008). 

A Web 2.0-ás eszközök természete azt is elősegíti, hogy a sekélyes újdonságra 

épülő információs környezet alakuljon ki. Mivel valóban eredeti anyagokat nehéz, 

sőt szinte lehetetlen találni vagy előállítani, az újdonság iránti igényeket a meglevő 

anyagok újrafelhasználásával, linkek kiépítésével, újracsomagolással, vagy efemer 

és sekélyes anyagok létrehozásával lehet kielégíteni. Az eszközök  természete is 

elősegíti ezt. Gondoljunk például az RSS hírcsatornákra vagy a podcastingra, ame-

lyek alkalmasak arra, hogy kontextusuktól megfosztott információ -darabkákat köz-

vetítsenek. Természetesen ezeket könnyebb létrehozni és befogadni, mint az elmé-

lyült és gondos kutatásra épülő anyagokat (Bawden & Robinson 2009).  

A Web 2.0 megjelenését nem a technológia fejlődése váltotta ki. A szükséges 

technológiák régebb óta megvoltak, az információ terjesztését, megosztását, a nyílt 

vitát lehetővé tevő alkalmazások sora régóta rendelkezésre áll. Ugyanakkor kétség-

telen, hogy a Web 2.0 könnyen használható. A kívánt tartalmak létrehozásához nem 

kell szoftvereket vásárolnunk, és alig van szükségünk technológia készségekre 

(Everitt & Mills 2009). Ebben viszont erősséget láthatunk, feltéve, hogy a Web 2.0-s 

eszközök segítségével valóban „közhasznú”, az információ tényleges megosztása, 

hasznos információkhoz való könnyű hozzáférés valósul meg. Ennek természetesen 

megvan az esélye. 
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