
Az információszerzés modern és hagyományos módszerei 

  Az információszerzés lehetőségei rendkívüli mértékben kibővültek. A hagyományos 
lehetőségek mellett megjelent egy modern, a számítógépeket és intelligens eszközöket 
összekapcsoló világméretű hálózat, az internet. A hidegháború idején hozták létre az Egyesült 
Államokban. Célja az volt, hogy válsághelyzetben is akadály nélkül összekösse a 
kormányhivatalokat és a stratégiai fontosságú pontokat az ország területén.  
  Mára már túllépett eredeti funkcióján, és az egész világot behálózza. A távoli felek közötti 
információcserét hallatlanul egyszerűvé, gyorssá és olcsóvá teszi. Lassan életünk szerves 
részévé válik. A legtöbb háztarásban elérhető, a munkahelyeken már- már nélkülözhetetlen. 
Míg régebben, ha valamilyen adatra volt szükségünk, felkerestük a legközelebbi könyvtárat, a 
XXI. században egyre nagyobb teret hódít magának a világháló. Vajon melyik napjaink 
legjobb információtára? A könyvek használata az elsődleges vagy a „WWW”? A neten a 
világ legjobb interaktív lexikonát találjuk meg, s ehhez mindössze néhány kattintás szükséges. 
Minden emberi tudás fellelhető valamilyen elektronikus oldalon, rendszerezve, kategorizálva. 
Az teszi még különlegesebbé a hálózatok hálózatát, hogy nemcsak írásos dokumentumok 
közül válogathatunk, hanem képek, videók, animációk és egyéb segédanyagok is 
rendelkezésünkre állnak. Az iskolákban a fiataloknak a tananyag szerves részeként oktatják, 
hogyan használják fel a lehetőségeket.  Az oktatók megannyi segédletet tölthetnek le 
munkájuk megkönnyítésére. Emellett szórakozási eszközként is fontos szerepe van. Rengeteg 
zene, fim, játék és számítógépes program tölthető le ingyenesen, a felhasználók nem kis 
örömére. Viszont vannak veszélyei is. A pszichológia szerint a személyiség egészséges 
fejlődéséhez szükség van a személyes emberi kommunikációra, az interakcióra. A számítógép 
mellett eltöltött órák éppen ettől zárják el az embert. Kialakulhat a függőség, melynek során 
minden más jelentéktelenné válik az életünkben. Ez súlyos következményekkel járhat. Ez 
még nem minden. Általa nemcsak az információszerzés és a szórakozási lehetőségek váltak 
elérhetővé és gyorsabbá, hanem a bűnözés is. Hackerek milliói garázdálkodnak nap mint nap. 
Adatbankokat törnek fel, ezzel sértve jogainkat. Vírusok ezreivel teszik tönkre 
számítógépeinket. Megéri- e vállalni ezeket a veszélyeket?  Hiszen ott vannak a 
hagyományos, jól megszokott könyvek. A könyvtárak varázslatos és magával ragadó világa 
nyújt biztonságos szórakozást és információszerzési lehetőséget. Sajátos és egyedi légköre 
sokakat ejt rabul. Megtalálható szinte minden iskolában, és nincs olyan háztartás, ahol ne 
bukkannánk egy- két rongyosra olvasott kalandregényre vagy lexikonra. A könyvek 
segítségével bővül szókincsünk, és fejlődik a személyiségünk. Ezek a nyomtatott vagy olykor 
kézzel írott dokumentumok nyújtanak sok embernek lelki táplálékot. Míg nem voltak 
személyi számítógépek, addig az olvasás volt a legnépszerűbb időtöltések egyike. Az 
irodalom templomában szintén rendszerezett kötetek között keresgélhetünk. Minden témához 
találunk megfelelő olvasmányt, hiszen a könyvtárak is bővülnek. Haladnak a korral, és 
minden új irományból próbálna beszerezni egy vagy több példányt. A zene kedvelőinek 
létrehozták a zenei könyvtárakat, ahol a klasszikusoktól kezdve egészen a modern zenéig 
minden stílust megtalálhatunk. Ráadásul maximális biztonságban és nyugalomban élvezhetjük 
a különféle könyvtárak gyűjteményét, hiszen nem kell tartanunk vírusfertőzésektől, vagy 
attól, hogy feltörik a rendszert, és veszélybe kerülnek személyes adataink. 
  Hogy ki melyik lehetőséggel él, az már csak rajtunk múlik. Ha vállaljuk a veszélyeket is, 
akkor ott a World Wide Web.   
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