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Fábri Györ gy

MA GYAR TU DO MÁNY 

ÉS INFOKOM MU NIKÁ CIÓS VÁL TO ZÁ SOK
A ma gyar ku ta tás szer ve zet ki hí vá sai az in for má ci ós és 

kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ai át ala ku lás szem pont já ból

Elô adá som el mé le ti és gya kor la ti fel ve té se ket tar tal maz az inter netes tu dás át adás le he tô sé ge i nek 
szám ba vé tel éhez. Ku ta tá si ered mé nyek re tá masz ko dó gon do lat me ne te amel lett igyek szik ér ve ket 
fel so ra koz tat ni, hogy az infokom mu niká ció fej le mé nye i nek szám ba vé te le és gya kor la ti al kal ma zá sa 
egy ben ki hasz ná lan dó le he tô ség és meg ke rül he tet len ki hí vás is a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, 
a ma gyar ku ta tói kö zös ség szá má ra. Kö vet kez te té se i ben egy fe lôl konk rét tu do mány po li ti kai és 
-sz ervezeti lé pé sek re tesz ja vas la tot, más fe lôl a tu do má nyos tu dás he lyé rôl, alak- és funk ció vál to-
zá sa i ról ja va sol to vább gon do lan dó szem pon to kat.

A ma gyar tu do mány mos ta ná ra egy ér tel mû en túl ju tott a rend szer vál to zást kö ve tô bô fél év ti zed 
fi  nan szí ro zá si és szer ke ze ti meg ráz kód ta tá sa in. Bár alap ve tô mû kö dé si és el lá tott sá gi gon dok fe szí tik, 
mos tan ra már nem a túl élé se a tét: több olyan ku ta tó in té zet, egye te mi ku ta tó hely erô sö dött meg, 
mely szá mon tar tott részt ve vô je a nem zet kö zi tu do má nyos ság nak, ke re sett part ne re az al kal ma zott 
és fej lesz tô ku ta tá si meg ren de lé sek nek, és jó hí rû dok to ri is ko lák gaz dá ja. A dön tés ho zók vis  sza iga-
zol ják a tel je sít ményt és az új ra épü lô te kin télyt: egy fe lôl ugyan in ga do zá sok kal, de fo lya ma to san 
nö vek szik a költ ség ve té si tá mo ga tás, más fe lôl ugyan né mi ki vá rás, drá mai le épü lé sek után, de 
egy re több vál la la ti ku ta tó hely ala kul.

Eköz ben az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák lát vá nyos mó don és szin te fel fog-
ha tat lan se bes ség gel ala kít ják át a cse lek vé si ru ti no kat, együtt mû kö dé si for má kat, kö zös sé gi 
hi e rar chi á kat a min den nap ok tól a leg el von tabb abszt rak ci ós for má kig. Nem vé let len te hát, hogy 
egy re több irány ból fo gal ma zód nak meg fel ve té sek, ja vas la tok, in dul nak kez de mé nye zé sek, me-
lyek az infokom mu niká ciós át ala ku lás kon zek ven ci á it kí sér lik meg le von ni a tu do mány mû ve lés ben 
és ku ta tás szer ve zet ben.

Amint meg szo kott az olyas fé le új, ki ér le let len ha tás me cha niz mu sú je len sé gek nél, mint az in for-
ma ti ka, egy aránt nagy a ve szé lye és kí sér té se an nak, hogy a kri ti kát lan uj jon gás és a meg fá radt 
szkep szis hul lá ma i ba es sünk. Cél sze rû ezért mód sze re sen át gon dol ni, mit is je lent het az in for má-
ci ós vál tás a tu do má nyos ku ta tás ma gyar or szá gi hely ze té ben. Ez az át gon do lás elô adá som ban a 
ku ta tás szer ve zet min den na pi ki hí vá sa i nak in téz mény po li ti kai elem zé sé vel in dul, majd há rom ál lí tás 
meg fo gal ma zá sá val tu do mány el mé le ti, tu do mány szo ci o ló gi ai és tu do mány po li ti kai szem pon to kat vet 
fel, hogy vé ge ze tül meg fo gal maz za az aka dé mi ai cse lek vés le he tô sé ge it, kor lá tait és táv la ta it.

I. A FEL SÔ OK TA TÁ SI-TU DO MÁ NYOS IN TÉZ MÉNY REND SZER MIN DEN NA PI KI HÍ VÁ SAI

A ki hí vá sok kö zött a nem zet kö zi tu do mány ipar ban be töl tött po zí ci ót eme lem ki el sô ként, ami 
a for rá sok hoz va ló hoz zá ju tás ban és az eh hez szük sé ges ha zai in téz mény rend sze ri vál to zá si 
kény sze rek ben egy aránt meg nyil vá nul. Ez egyé ni szin ten is igaz: meg ol dat lan a leg jobb ku ta tók 
meg tar tá sa, de gyak ran még a ve lük va ló kap cso lat tar tás is – le gyen szó akár nem zet kö zi, akár a 
gaz da ság irá nyá ba tar tó mo bi li tás ról.
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A gaz da ság gal, fel hasz ná lók kal va ló kap cso lat erô sö dé se ré vén ugyan ak kor egy nem ha gyo má nyos 
szem pont rend szer ke rül be az in téz mé nyi me nedzs ment be és a tar tal mi stra té gi ák ba egy aránt. Ez köz vet-
le nül érin ti a PhD-képzést, kü lö nö sen a dok to ri is ko lák szo ká sos in téz mé nyi ha tá ro kon va ló túl lé pé sé nek 
igé nyét. De nem csak a dok to ri kép zés a tu do má nyos ku ta tás egyet len fel sô ok ta tá si mul tip li ká ci ó ja: a nem 
fel sô ok ta tá si ku ta tók egye te mi, fô is ko lai kol lé gá ik kal együtt ér de kel tek az is ko la rend sze rû for mán egy re 
in kább a ta nu lói kör nye zet irá nyá ba túl lé pô fel sô ok ta tá si szol gál ta tá sok nak és a ha tá ron tú li ma gya rok 
ok ta tá sá nak a meg va ló sí tá sá ban, a leg ha té ko nyabb táv ok ta tá si tech no ló gi ák fel hasz ná lá sá val.

Az inter net vi lá gá ban va ló sze rep vál la lás egy ben nem ze ti ér tel mi sé gi funk ció is: a ma gyar nyel vû 
tar ta lom gaz da gí tá sá nak mun ká ja. Hogy ez a tar ta lom mi lyen jel le gû lesz, az ösz  sze függ a tu do má nyos 
pub li ká ci ók kö rül ki ala kult moz gal mak és vi ták ered mé nye i vel, me lyek ugyan ak kor a tu do má nyos 
te vé keny ség leg köz vet le nebb lét for má já nak he lyét is be fo lyá sol hat ják. A tu do má nyos köz élet nek, 
aka dé mi ai nyil vá nos ság nak a be szû kü lé se ver sus a fel sô ok ta tás sal, ku ta tás sal kap cso la tos in for-
má ci ók pi a cá nak ki szé le se dé se pe dig ér de kes fe szült ség pont az in téz mény rend szer ben.

II. TÚL AZ IN TÉZ MÉNY SZER VE ZÔ DÉ SI TECH NI KÁ KON: 

A TU DO MÁNY MÛ VE LÉS MA GA

Tu do mány fi  lo zó fi  ai szem pont ból a kom mu ni ká ció ilyen lé nye ges pon to kon va ló át ala ku lá sa már 
pa ra dig ma szer ve zô erô ket érin t. Ugyan csak meg fo gal maz ha tó a tu do má nyos tu dás fel fo gá sá nak, 
he lyé nek át ér tel me zô dé se, ami ben nem pusz tán a ra di ká lis tu do mány el mé le ti is ko lák (Feyerabendt, 
Duer r), ha nem mér sé kel tebb fel fo gá sok („erôs prog ram”, Fe hér Már ta) in terp re tá ci ó já ra hi vat ko zom. 
Ez zel ös  sze füg gést té te le zek a tu do mány mû ve lés kog ni tív és in téz mé nyi moz za na ta kö zött.

Tu do mány szo ci o ló gi ai meg fon to lá sok ugyan csak adód nak mind eb bôl: a tu do mány- (és fel sô ok-
ta tá si) szer ve zet euroat lanti ha gyo má nya ilyen jel le gû ki hí vá sok kal ala kult mos ta ni for má já ra. Az 
új ha tá sok (ál la mi irá nyí tás és for rás, gaz da sá gi ér dek kö rök és for rá sok, medi a tizált ság, a pub li ká-
ci ós re bel lió) a tu do mány he lyett a tu dás szer ve zô dés fo gal má nak hasz ná la tát in do kol ják. Alap ve tô 
pon to kon ala kul át ugyan is a tu do mány mû ve lés ke ret rend sze re, funk ci o na li tá sa. A fel sô ok ta tás és 
ku ta tás nem ze ti ke re tek ben szer ve zett mo dell je fel la zul, de ugyan csak gyen gül az éles el vá lasz tás 
az in téz mé nyi for mák és hasz no su lá sok kö zött. Mind eh hez já rul a disz cip li ná ris rend szer ri go ró zus-
sá gá nak egy re gyor sabb és lé nye gi (ér té ke lé si és for rás meg osz tá si) kér dé se ket érin tô ol dó dá sa.

Mind ez azért gon do lan dó vé gig, mert egy infokom mu niká ciós tu do mány szer ve zô dé si prog ra-
mot csak úgy le het meg va ló sí ta ni, ha a tu do mány mû ve lés aktorai is részt ve vôi lesz nek en nek a 
fo lya mat nak: azon ban a ha zai szak tu do má nyos gon dol ko dás szá má ra a tu do má nyos tu dás alig 
prob lema tizált, ezért ér vel ni kell a re le van cia mel lett.

III.  AZ INFOKOM MU NIKÁ CIÓS TECH NO LÓ GI ÁK MÁR A SPÁJZ BAN VAN NAK!

Hogy a min den na pi tu do má nyos ku ta tás ban, in téz mény szer ve zô dés ben és együtt mû kö dés ben 
mi lyen sze re pet ját sza nak ezek az esz kö zök, azt több ku ta tás ban fel mér tük.

A szak mai cé lú inter nethasználat hely ze te ugyan csak el gon dol kod ta tó ta nul sá go kat hor doz a 
tu do má nyos tar ta lom szol gál ta tók számára.1

1 A ku ta tást a JEL TÁRS fel mé ré se tar tal maz za, mely 2001 má ju sá ban ké szült kér dô íves adat fel vé tel lel, inter-
nethasználók rep re zen ta tív min tá ján].
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Ma gyar nyel vû szak mai hon la pot vagy por tált a meg kér de zet tek ke ve sebb mint fe le hasz nál 
mun ká já hoz, egy ötö dük rend sze re sen, 27 szá za lé kuk al kal man ként lá to gat el ilyen ol da lak ra. Akik 
ol vas nak ilyen ol da la kat, in kább elé ge det tek ve lük, bár ez az elé ge dett ség csak egy gyen ge 4-es 
(3,8) osz tály za tot je lent.

Ide gen nyel vû szak mai ol da la kat és por tá lo kat a ho ni inter netezôknek csak 30 szá za lé ka hasz nál 
szak mai te vé keny sé gé hez, s több nyi re ôk is csak al kal man ként (18%). Az ilyen ol da lak lá to ga tói 
leg gyak rab ban az egye te met vég zet tek (vagy vég zôk), a ma gas jö ve del mû ek és a fel sô fo kú nyelv-
tu dás sal ren del ke zôk kö zül ke rül nek ki.

Akár csak ál ta lá ban, úgy a szak por tál ok ese té ben sem érez nek az eze ket hasz ná ló inter netezôk 
je len tôs kü lönb sé get a ma gyar és az ide gen nyel vû ol da lak mi nô sé ge kö zött.

Gra fi  kai meg je le ní tés ben, az in for má ci ók és szol gál ta tá sok gaz dag sá gá ban, meg bíz ha tó ság ban 
és ke zel he tô ség ben a ma gyar szak por tál ok – a vé le mé nyek át la ga alap ján – sem job bak, sem ros-
 szab bak, mint ide gen nyel vû tár sa ik.

Min den ötö dik inter netezô igen gyak ran ol vas szak mai és tu do má nyos fo lyó ira to kat, s nem sok kal 
van nak ke ve seb ben azok sem, akik a szá mí tás tech ni kai és inter netes la po kat búj ják rend sze re sen. 
17-17 szá za lék ál lí tot ta, hogy gyak ran vesz kéz be po li ti kai he ti la po kat vagy me gyei na pi la po kat és 
he ti la po kat. Az az, leg in kább a köz éle ti és szak mai ér dek lô dés, va la mint a szá mí tás tech ni ka és az 
inter net vi lá ga irán ti kí ván csi ság ha tá roz za meg a ha zai inter netezôk – ha gyo má nyos, az az nyom-
ta tott or gá nu mok ra vo nat ko zó – új ság ol va sá si szo ká sa it.

Né mi leg el té rô ké pet ka punk ugyan ezen ol va só kö zön ség inter netes új ság ol va sá si szo ká sa i ról. 
Ez eset ben leg in kább a szá mí tás tech ni kai és inter netes la po kat ol vas sák rend sze re sen a meg kér-
de zet tek (11%). En nél va la mi vel ke ve seb ben em lí tet ték, hogy rend sze re sen ol vas nak inter netes 
szak mai és tu do má nyos fo lyó ira to kat (8%), va la mint po li ti kai és gaz da sá gi na pi la po kat (7%). Te hát 
az inter netes új ság ol va sá si szo ká sok leg fon to sabb meg ha tá ro zói ugyan azok, mint a nyom ta tott 
saj tó ese té ben, ám míg ott a leg fon to sabb nak a köz éle ti ér dek lô dés bi zo nyult, ad dig az inter neten 
el sô sor ban szá mí tás tech ni kai és az inter net tel kap cso la tos kér dé sek re ke re sik a vá laszt az új ság-
ol va sók. Az az ezen mé di um ese té ben erôs önref er en ciális ha tás ér vé nye sül.

Már ed dig is ar ra a meg ál la pí tás ra ju tot tunk, hogy egy elô re a nyo ma tott saj tó do mi nan ci á ja 
ér vé nye sül min den té ren, még az inter netezôk ese té ben is. Ezt tá maszt ja alá az is, hogy azok kö ré-
ben, akik tud nak ar ról, hogy bi zo nyos tí pu sú új sá gok nak van nyom ta tott és inter netes for má ja is, 
rend kí vül ki csi azok ará nya, akik csak az inter netes ver zi ót ol vas sák (1–8%), míg 20–33 szá za lék 
azo ké, akik ki zá ró lag a nyom ta tott for mát hasz nál ják. Há rom olyan lap tí pus van, ame lyik ese té ben a 
csak az inter netes ver zi ót ol va sók ará nya az át la gos nál ma ga sabb: szá mí tás tech ni kai és inter netes 
la po kat 8, szak mai és tu do má nyos fo lyó ira to kat, va la mint po li ti kai és gaz da sá gi na pi la po kat 7-7 
szá za lék ol vas ki zá ró lag elekt ro ni kus for má ban.

Az inter neten meg je le nô hí re ket, hát tér-in for má ci ó kat, pub li cisz ti ká kat, kul tu rá lis in for má ci ó kat 
és szak mai anya go kat egy aránt ala po sabb nak, gyor sabb nak, meg bíz ha tóbb nak, hasz nál ha tóbb nak 
és ér de ke sebb nek tart ják a meg kér de zet tek, mint a nyom ta tott új sá gok ban köz re a dot ta kat. A leg-
na gyobb kü lönb sé get a hí rek, hát tér-in for má ci ók és elem zé sek gyor sa sá gá ban vé lik fel fe dez ni az 
inter netezôk a két faj ta mé di um kö zött.

Az inter net vár ha tó sze re pe az inter netezôk éle té ben az el kö vet ke zô öt év ben, vé le mé nyük sze rint, 
ál ta lá ban kö ze pes mér té kû lesz. Az is ko lá ban szo ká sos 5 fo kú ská lán mér ve, ame lyen az 1-es azt je len ti, 
hogy egy ál ta lán nem lesz sze re pe, az 5-ös pe dig, hogy na gyon je len tôs sze re pe lesz az élet adott te rü le tén, 
2,2 és 3,8 kö zöt ti át la gos ér té ke lé sek szü let tek. A leg erô sebb sze re pe a vá ra ko zá sok sze rint a sze mé lyes 
mun ka vég zés ben, szak mai te vé keny ség ben (3,8), a ta nu lás ban, kép zés ben (3,7), az is me rô sök kel, ba-
rá tok kal va ló kap cso lat tar tás ban (3,6), va la mint a min den na pi prak ti kus in for má ci ók meg szer zé sé ben 
(3,7) lesz. A leg ke vés bé pe dig a vá sár lás ban (2,2) fog sze re pet ját sza ni az inter net tér hó dí tá sa.
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A kö zép is ko lá so kat le szá mít va, meg kér dez tük a ha zai inter netezôk tôl azt is, hogy vé le mé nyük 
sze rint szak te rü let ükön meg fe le lô-e az inter nethasználat el ter jedt sé ge az or szág ban. A meg kér-
de zet tek kö zel egy ne gye de nem tu dott fe lel ni a kér dés re. Az ér de mi vá laszt adók kö ré ben ki csit 
töb ben van nak a po zi tí van vé le ke dôk: 32 szá za lé kuk sze rint meg fe le lô, és to váb bi 9 szá za lé kuk 
sze rint tel jes mér ték ben meg fe le lô. Va la mi vel ke ve seb ben (6%) gon dol ják, hogy egy ál ta lán nem 
meg fe le lô mér té kû az inter nethasználat el ter jedt sé ge a szak má juk ban, s to váb bi 30 szá za lé kuk is 
in kább ne ga tív vé le mé nyen van.

Ha son ló a vé le mé nyek meg osz lá sa a te kin tet ben is, hogy a vá lasz adók szak te rü le tén meg fe le lô-
ek-e az inter netes szol gál ta tá sok, le he tô sé gek az or szág ban. A meg kér de zet tek egy ne gye de er re a 
kér dés re sem tu dott vá laszt ad ni, a töb bi ek kö zött pe dig va la mi vel töb ben fe jez tek ki po zi tív, mint 
ahá nyan ne ga tív vé le ményt. A ha zai (nem kö zép is ko lás) inter netes tár sa da lom tag ja i nak 5 szá za lé ka 
tel jes mér ték ben elé ge dett e te kin tet ben, és ugyan en  nyi en van nak, akik ab szo lút elé ge det le nek. 
Va la mi vel egy har mad fö lött van azok ará nya, akik in kább meg fe le lô nek vé lik a szak má juk ban az inter-
netes szol gál ta tá so kat, míg ki csi vel ke ve seb ben van nak azok, akik in kább elé ge det le nek azok kal.

A ku ta tás so rán az inter net tel kap cso la tos ál lás pon to kat és at ti tû dö ket kü lön is mér tük. A 
meg kér de zet tek nek 11 ál lí tás ról kel lett el dön te ni ük, hogy egyet ér te nek-e ve lük vagy sem. Két 
kér dés ese té ben a meg kér de zet tek túl nyo mó több sé ge (70, il let ve 72%) egy ér tel mû en az egyik 
ol dal mel lett tet te le a vok sát; ôk egyet ér te nek az zal, hogy az inter net el ter je dé sé tôl alap ve tô en 
nem kell fél ni, de oda kell fi  gyel ni eset le ges ne ga tív ha tá sa i ra, il let ve az zal, hogy az inter net 
egy re több em bert se gít hoz zá ah hoz, hogy a szá má ra so ká ig el ér he tet len tu dást, in for má ci ó kat 
meg sze rez ze. Ezek ben a kér dé sek ben te hát alap ve tô en kon szen zus ural ko dik a meg kér de zet tek 
kö zött, az egyet nem ér tôk ará nya is 3–4 szá za lé kon ma radt. Ki sebb mér té kû a kon szen zus, de 
még min dig a meg kér de zet tek több sé gét az egyik ol dal ra ál lí tot ta az a ki je len tés, mely sze rint a 
ma gyar nyel vû kul tú rát fe nye ge ti az inter net el ter je dé se: a meg kér de zet tek több mint fe le (55%) 
nem ért egyet ve le (mi köz ben 10 szá za lék alatt van az egyet ér tôk ará nya). A meg kér de zet tek 
több sé gét egy ér tel mû ál lás fog la lás ra kész te tô és túl nyo mó részt azo nos ol dal ra ál lí tó kér dé sek bôl 
te hát azt a kö vet kez te tést von hat juk le, hogy a ho ni inter netezôk alap ve tô en po zi tív vá ra ko zá sok-
kal vi sel tet nek az inter net to váb bi ter je dé sé vel kap cso lat ban, és at ti tûd je i ket in kább a bi za lom, 
mint a fé le lem jel lem zi. En nek el le né re so kan van nak, akik bi zo nyos fé le lem mel te kin te nek ezen 
új kom mu ni ká ci ós for ma el ter je dé sé re, és töb bé-ke vés bé egyet ér te nek bi zo nyos ag go dal mat 
ki fe je zô ál lí tá sok kal. A leg na gyobb mér ték ben két kér dés osz tot ta meg az inter netezôket. Az zal 
a ki je len tés sel, hogy az inter net nagy mér ték ben el sze mély te le ní ti, el ide ge ní ti az em be rek éle tét, 
kap cso la ta it, egy har ma duk nem, kö zel egy ne gye dük vi szont egyet ér tett, s to váb bi 45 szá za lé kuk 
rész ben iga zat adott ne ki. Ha son ló mér ték ben szór ta a vá la szo kat az a ki je len tés is, mely sze-
rint az inter net ugyan na gyon hasz nos, de be lát ha tat la nul ve szé lyes fo lya ma to kat is el in dít hat 
a vi lág ban. Ez zel a vá lasz adók egy har ma da ér tett egyet, és egy ne gye de nem, a re la tív több ség 
pe dig az is-is vá lasz mel lett dön tött.

Egy em pi ri kus felmérés 2 ke re té ben 2001 kö ze pén, 12 tu do mány te rü le ten, in ter júk kal és 
anyag gyûjtés sel 3 vizs gál ták a ma gyar ku ta tás mû kö dé sét, meg je le né sét az inter net kö ze gé ben. 
A fel mé rés ered mé nye it a ma gyar dok toran dus zok és fi  a tal ku ta tók III. Ta va szi Szél kon fe ren ci-
á ján mu tat ták be.

2 A ku ta tást az Uni ver si tas Press Kép zé si és Tu do má nyos In for má ci ós Ügy nök ség ál tal ala pí tott Tu dás tár sa da-
lom XXI. Ku ta tó köz pont vé gez te, a Dok toran dus zok Or szá gos Szö vet sé ge köz re mû kö dé sé vel, az In for ma ti kai 
Kor mány biz tos ság tá mo ga tá sá val.
3 63 in ter jú ké szült, a meg kér de zet tek tu do má nyos fo ko zat, ku ta tói stá tusz és in téz mé nyi-re gi o ná lis ho va tar to zás 
sze rint rep re zen ta tív min tát al kot tak. Az anyag gyûj tés tar tal maz ta a szak te rü let nem zet kö zi és ha zai inter netes 
meg je le né sé nek tel jes kö rû fel dol go zá sát.
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Az ag rár tu do mány ok te rü le tén el sô sor ban az adat bá zis ok ke re sé se a jel lem zô, több nyi re kül föl-
di egye te mek hon lap ja in. A ma gyar ol da lak alig hasz nál ha tó ak szak mai cé lok ra. A pá lyá za tok hoz 
gya kor la ti lag tel jes kö rû en igény be ve szik az inter neten ta lál ha tó, le tölt he tô adat la po kat és a nap-
ra kész in for má ci ó kat. A ku ta tói vi lág kom mu ni ká ci ó já ban ál ta lá nos az inter net hasz ná la ta, de még 
rit kán ered mé nye zi új ku ta tá si part ne rek egy más ra ta lá lá sát, in kább a már meg lé vô kap cso la tok 
mû köd te té sé hez, inten z i fi kálásához bi zo nyul meg fe le lô esz köz nek.

Az inter netes ok ta tá si kez de mé nye zé sek csak idô le ge sen ma rad nak élet ké pe sek. Ok ta tá si ki egé szí-
tô esz köz ként (pl. ké pek, áb rák, dia gram mok) már ál ta lá nos az in for má ció tech no ló gia al kal ma zá sa.

A ma gyar nyel vû inter netes szak mai je len lét leg na gyobb hi á nyos sá ga, hogy nincs fris s, hasz nál-
ha tó szak iro da lom és adat bá zis kel lô szám ban. A hang za tos cí mek mö gött gyak ran hi á ba ke res sük 
a tar tal mat. A „szak fo lyó irat ok” ol da la i nak több sé ge szin te sem mi lyen hasz nál ha tó ada tot, in for má-
ci ót nem tar tal maz. Az utol só fris sí tés gyak ran évek kel ez elôtt tör tént. Pe dig kö ve ten dô pél da vol na 
bô ven: egyes kül föl di (el sô sor ban nyu gat-eu ró pai és észak-ame ri kai) egye te mek hon lap jai rend kí vül 
prak ti ku sak, kön  nyen le het raj tuk tá jé ko zód ni, és nap ra kész in for má ci ó kat tar tal maz nak.

A bi o ló gia tu do mány gyor san vál to zó tu do mány ági tö rek vé se it, a rész disz cip lí nák moz gá sát köz-
vet le nül le ké pe zi az inter netes meg je le nés: na pon ta szûn nek meg bi o ló gi á val fog lal ko zó hon la pok, 
de a „he lyü kön” úja kat hoz nak lét re. Az egyes bi o ló gi ai tu do mány ré szek inter nethasznála ta kö zött 
is meg fi  gyel he tôk a disz cip li ná ris sa já tos sá gok ból adó dó kü lönb sé gek. Mik ro bi o ló gia (mo le ku lá ris 
bi o ló gia, ge ne ti ka,) té má ban több hon lap ta lál ha tó az inter neten, mint a makro bi oló gia (zo o ló gia, 
bo ta ni ka) te rü le tén. En nek oka va ló szí nû leg az elôb bi tu do mány szak ok di na mi ku sabb fej lô dé se, 
ön meg mu ta tá si és kap cso lat tar tá si ösz tön zött sé ge. Úgy lát szik, itt nem elég a kon fe ren cia-idô-
tar tam, ezért új cik kek, új ada tok köz zé té te lé re, meg szer zé sé re hasz nál ják az inter netet, míg más 
te rü le te ken in kább az ada tok ki ér té ke lé sé re.

A min den na pi ku ta tás egyik leg fon to sabb esz kö ze lett a szá mí tás tech ni ka. A ku ta tók na pi 
rend sze res ség gel, több órán át hasz nál ják a szá mí tó gé pet. Mi vel ez a hasz ná lat az egyes kí sér le-
tek ben el ért ered mé nyek rög zí té sé re, ada tok tá ro lá sá ra, az ered mé nyek ki ér té ke lé sé re is ki ter jed, 
lé nye gé ben a ku ta tás egész idô tar ta ma és fo lya ma ta az in for ma ti ka kö ze gé ben zaj lik. A ku ta tást 
meg ala po zó szak iro dal mi hát tér fel dol go zá sá ban, va la mint a szak mai kap cso la tok fenn tar tá sá ban 
ugyan csak nél kü löz he tet len nek tart ják. Mind eh hez ké pest a szak te rü let ha zai szá mí tó gé pes el lá-
tott sá ga nem ele gen dô. Az inter net el ér he tô sé ge ugyan ak kor meg fe le lô, de a gé pek el avult sá ga a 
há lón va ló moz gást is ne he zí ti.

A fi  lo zó fi a te rü le tén szem be öt lô a nem zet kö zi és ma gyar ku ta tó he lyek kö zöt ti kü lönb ség: míg 
ren ge teg kül föl di fi  lo zó fi  ai site ta lál ha tó, kü lön ke re sô rend sze rek kel, ös  szeg zé sek kel, nem ze ti ol da-
lak kal, di gi tá lis könyv tá rak kal, fo lyó irat ok kal, ad dig a ha zai fi  lo zó fi  ai élet igen sze gé nyes a há lón 

– fo lyó irat nincs (csak a MAFI-hírlevél), ke vés a le ve le zé si lis ta, ke vés a tan szé ki hon lap. A na gyobb 
kül föl di egye te mek ol da lai in for má ci ós rend sze rek ként is funk ci o nál nak, a sze mé lyes hon la pok 
pe dig több nyi re tel jes kö rû tá jé koz ta tást ad nak a tu laj do nos te vé keny sé gé rôl, fu tó pro jekt je i rôl, 
ter ve i rôl, pub li ká ci ó i ról, va la mint az inter neten is el ér he tô szö ve ge i rôl.

Inter neten zaj lik a kon fe ren ci ák szer ve zé se, emel lett pe dig a preprint ek, a pub li ká ci ók el sô 
vál to za tá val szé les vi ta fó ru mot nyúj ta nak, ahol a szer zô szám ta lan olyan vé le mén  nyel és hoz-
zá szó lás sal szem be sül het, ame lyek a ta nul mány vég sô vál to za tát nagy ban be fo lyá sol hat ják. 
Az inter net mel lett a mul ti mé di ás CD is új le he tô sé get biz to sít a szö ve gek és akár tel jes élet-
mû vek át te kin tô elem zé sé hez, egy sze rû és si ke res ku ta tá sá hoz (pl. Wittgen stein’s Nach lass: 
The Bergen Elec tron ic Edi tion).

Mind eb ben Ma gyar or szá gon disz cip li ná ris el té ré sek is meg fi  gyel he tôk: a klas  szi kus nak mond ha tó 
fi  lo zó fi  ai rész disz cip lí ná kat (fe no me no ló gia, eti ka, hermeneu tika) ke vés sé érin tet te meg az inter net 
és a mul ti mé dia ha tá sa. A fi  lo zó fi a tör té net mint önál ló ku ta tá si irány csak a klas  szi kus szö ve gek 
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el ér he tô sé gé ben van je len, kor társ tör té ne ti ta nul má nyok (ok ta tá si se géd anyag ok ki vé te lé vel) alig 
ta lál ha tók a ma gyar há lón. A tu do mány fi  lo zó fi a és a kom mu ni ká ció fi  lo zó fi a ugyan ak kor igen erô tel je-
sen kép vi sel te ti ma gát az inter neten (nem zet kö zi vi szony lat ban ez a po la ri zá ció ko ránt sem en  nyi re 
éles). Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy a ma gyar fi  lo zó fi  ai élet ma még jó részt ki hasz ná lat la nul 
hagy ja az inter net le he tô sé ge i nek te kin té lyes ré szét.

A jog tu do mány szem pont já ból sa já tos hely zet, hogy ma ga az inter net egy ben jo gi prob lé ma is: 
már rö vid tá von el ke rül he tet len a sza bá lyo zás ki dol go zá sa, pél dá ul a szer zôi jo gi vi szo nyok tisz tá-
zá sa, ami az ös  szes töb bi tu do mány te rü let re is ki ha tás sal lesz.

Az in for má ci ós esz kö zök ugyan ak kor a jo gá szi és ku ta tói mun ká ban is egy re do mi nán sabb 
sze re pet ját sza nak. Ki emel ke dô je len tô sé gû a ha tá lyos jog sza bály ok meg je le né se CD-n, valamint 
az eh hez kap cso ló dó inter netes tá mo ga tás. A köz igaz ga tás ban a köz hi te lû nyil ván tar tás ok (in gat-
lan-nyil ván tar tás, cég nyil ván tar tás, köz jegy zôi zá log nyil ván tar tás) szá mí tó gé pes el ér he tô sé ge hoz 
új don sá got. A nem zet kö zi egyez mé nyek ma már a nem zet kö zi szer ve ze tek hon lap ja in ér he tôk el, 
aho gyan olyan fon tos jog for rás ok, il let ve ku ta tá si tár gyak, mint az ame ri kai ha tá lyos jog anyag 
és a Leg fel sôbb Bí ró ság íté le tei. Ugyan csak ál ta lá nos a hasz ná lat a kül föl di gya kor la ti mun kák és 
ál ta lá ban a kap cso lat tar tás te rü le tén (pél dá ul ELSA, di á kok nak gya kor la tok stb.).

A ma gyar jog tu do mány ban hi á nyos sá got je lent, hogy na gyon cse kély szám ban van nak ma gyar 
jo gi szak fo lyó irat ok az inter neten (ki zá ró lag inter neten egy, a Jog el mé le ti Szem le 2000 feb ru ár ja 
óta). Nem jel lem zô az in te rak tív kon fe ren cia, az ilyen kom mu ni ká ció, va gyis a szak mai fó rum ként 
va ló hasz ná lat. Nem ter jedt el az inter neten va ló pub li ká lás, az ok ta tás ban pe dig alig hasz nál ják 
az in for má ció tech no ló gi át. Ez töb bek kö zött ab ból is fa kad, hogy nem meg fe le lô az in for ma ti kai 
fel sze relt ség és az in for ma ti kai kész sé gek ok ta tá sa sem elég sé ges.

A ma te ma ti ka te rü le tén ter mé sze tes és a ma gyar ma te ma ti ka nem zet kö zi szint je mi att el ke rül-
he tet len volt az in for ma ti ka hasz ná la tá nak itt ho ni el ter je dé se. Min den ha zai hon lap nak van an gol 
vál to za ta is, sôt, oly kor csak an go lul ké szül nek. A ma te ma ti ku sok je len tôs ré sze ak tí van ki hasz nál ja 
az inter net ben rej lô le he tô sé ge ket. Ez fô ként a fi  a ta labb (20–45 éves) ku ta tók ra igaz, az idô seb bek 
kö ré ben még az inter net és a szá mí tó gé pek tel jes mel lô zé se is elô for dul (de a fi  a ta labb ta nít vá nyok 
köz re mû kö dé sé vel még kö rük ben is fel hasz ná lás ra ke rül nek ezek az esz kö zök).

Va la men  nyi kon fe ren ci á nak sa ját hon lap ja mû kö dik, eze ket fo lya ma to san fris sí tik. A tu do má-
nyos együtt mû kö dés to váb bi te rü le te ku ta tó cso por tok mû kö dé se a neten. Fô ként az in for ma ti ka 
te rü le tén jel lem zô, hogy egyes ku ta tó-fej lesz tô cso por tok az inter net se gít sé gé vel dol goz nak együt t, 
fi  zi ka i lag kü lön bö zô he lyen, ám a vir tu á lis tér ben szo ro san egy más mel lett. Az inter netet ma már 
szin te min de nütt fel hasz nál ják az ok ta tás ban is.

A ha zai egyé ni ku ta tói hon la pok meg fe lel nek a vi lág fej lett or szá ga i ban ta pasz tal ha tó ten den ci-
ák nak. A ku ta tók nak át la go san a fe le ren del ke zik sa ját hon lap pal. Több sé gü ket szem mel lát ha tó an 
va la mi lyen konk rét prob lé ma meg ol dá sa ér de ké ben ké szí tet ték, s en nél fog va csak ki fe je zet ten az 
eh hez nél kü löz he tet len in for má ci ó kat tar tal maz zák. Pél dá ul csak pub li ká ci ós lis tát és le tölt he tô 
pub li ká ci ó kat, vagy egyéb le tölt he tô anya go kat, leg több ször jegy ze te ket, eset leg vizs ga ered mé nye-
ket, té tel so ro kat. Ezek ben az ese tek ben a ku ta tó ne vén kí vül sem mi lyen(!) sze mé lyes in for má ci ót 
nem tar tal maz a hon lap.

Csa ló dást kel tô ek az in téz mé nyi hon la pok, mi vel azok mes  sze el ma rad nak az egyes szer ve ze tek 
szak mai szín vo na lá tól, il let ve nem zet kö zi rang já tól. En nek egyik oka ta lán az, hogy a hon la pok nak 
nin csen olyan fe le lô se, aki ko mo lyan ven né mun ká ját, és igye kez ne a la po kat mind tar tal mi lag, 
mind esz té ti ka i lag rend ben tar ta ni, il let ve fris sí te ni.

A ma te ma ti ka te rü le tén ku ta tók nak a szak mai adat bá zis ok te kin te té ben nem le het okuk pa-
nasz ra, az Inter neten szin te min den fon tos in for má ció meg ta lál ha tó. Ma gyar adat bá zis ok ezen a 
te rü le ten nin cse nek, lét re ho zá suk szük ség te len is len ne, mi vel a ma gyar ma te ma ti kai ku ta tá sok 
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a nem zet kö zi tu do má nyos élet szer ves ré szét ké pe zik, s a ma gyar ma te ma ti ku sok is nem zet kö zi 
fo lyó irat ok ban pub li kál nak, fô ként an gol nyel ven.

Pub li ká ci ók sza bad köz zé té tel ét le he tô vé te vô ol da lak is mû köd nek. Eze ket ál ta lá ban nem lek to-
rál ják, meg bíz ha tó sá guk leg alább is két sé ges. Fô leg ak kor hasz nál ha tó ak ha té ko nyan ezek a site-ok, 
ha már tu do má nyos szak fo lyó irat ban köz lés re el fo ga dott, ám – a gyak ran több éves át fu tá si idô 
mi att – még meg nem je lent pub li ká ci ók ról van szó.

A mér nö ki tu do má nyok ban az adat bá zis ok tö me ge, kon fe ren cia site-ok, do ku men tá ci ók, ta nú sí-
tó in té ze tek, fo lyó irat ok, sza ba dal mak ta lál ha tók az inter neten. Ma gyar or szág ról szin te min den fé le 
kül föl di szak mai adat bá zis el ér he tô, ame lyek nek egy ré sze in gyen hoz zá fér he tô. A ma gyar or szá gi 
egye te mi ku ta tó mû he lyek meg je le né se el ma rad a kül föl di hon la po ké tól. A mû sza ki adat bá zis Ma-
gyar or szá gon jól szer ve zett, kö szön he tô en az Or szá gos Mû sza ki In for má ci ós Köz pont és Könyv tár 
mun ká já nak. A szak fo lyó irat ok elô fi  ze té sé re az egye te me ken ál ta lá ban nincs he lyi for rás, ezért a 
ku ta tók át tér tek a köz pon ti lag elô fi  ze tett inter netes adat bá zis ok hasz ná la tá ra. A sze mé lyes hon-
la pok hi á nyo sak, az egye te mi hon la po kon ke vés a le tölt he tô pub li ká ció, sôt gyak ran hi ány zik a 
pub li ká ci ós lis ta.

Az or vos tu do mány ban a leg több ol da lon va ló ban új in for má ció nem ta lál ha tó, in kább csak té mák 
és el ér he tô sé gek. Azon ban né hány ki adó, pél dá ul a Sprin ger (www.link-springer.de) va la men  nyi 
fo lyó ira tát fel tet te a netre. A leg fon to sabb ál ta lá nos inter netes adat for rás a Med line ne vû iro da lom-
ku ta tó adat bá zis, mely több he lyen is meg ta lál ha tó (pl. http://www.med scape. com). A kü lön fé le 
szer ve ze tek be mu tat ko zó ol da lai sem tar tal maz nak ér té kel he tô men  nyi sé gû or vo si in for má ci ót. Az 
egye te mek, ku ta tó in té ze tek és az ál lam igaz ga tás szer ve i nek ol da la in ál ta lá ban csak a kü lön fé le 
te vé keny sé gek be mu ta tá sát, il let ve el ér he tô sé ge ket ol vas ha tunk.

Az, hogy az együtt mû kö dô ku ta tó cso por tok gya kor la ti lag azon nal ké pe sek ered mé nye i ket át ad ni 
a töb bi ek nek, igen fel gyor sí tot ta a po ten ci á lis kö zös mun ká kat. A mo dern ku ta tó la bo ra tó ri u mok ban 
szin te min den mé rés szá mí tó gép pel fo lyik, a fel dol go zás ról nem is be szél ve. Le he tô ség nyí lik te hát 
akár ar ra is, hogy a mé ré si ered mé nyek azon nal, on- line hoz zá fér he tô ek le gye nek. Va la men  nyi na-
gyobb kong res  szus nak van weboldala, ahol je lent ke zés re és abszt rakt el kül dé sé re is mód nyí lik.

A te o ló gia te rü le tén be mu tat ko zó jel le gû hon lap ja a ma gyar ka rok, il let ve fô is ko lák két har ma dá-
nak van. A tiszt ség vi se lôk el ér he tô sé gé nél szin te min dig van e-mail cím, te le fon/fax, de sze mé lyes 
hon lap már ninc s. A tan szé kek ol da lai be mu tat ják a ku ta tá si te rü le tet, a ta ní tá si struk tú rát, kö te le zô 
bib li og rá fi  át, pre pa rá lan dó szö ve ge ket tar tal maz nak. A könyv tár kü lön hon la pon sze re pel, ezen be-
irat ko zá si, nyit va tar tá si stb. in for má ci ók, ál lo mány, on- line ka ta ló gus ta lál ha tó. A lin kek, le ve le zé si 
lis ták az egy há zi por tál ok hoz kö tôd nek, va gyis a tu do má nyos kom mu ni ká ció is in kább az egy há zi 
kö zös sé gen be lü li, il let ve azok kö zöt ti pár be széd jel le gé vel zaj lik. A do ku men tá ció gyûj te mé nyek 
az egy há zi kom mu ni ká ci ós por tál ok hoz kö tôd nek.

A fel hasz ná lás jel lem zô mód ja, for má ja a könyv tá ri anyag gyûj tés, az e-mail hasz ná lat, a hí rek. 
A kon fe ren cia szer ve zé sé ben és tu do má nyos fo lyó irat szer kesz té sé ben alap ve tô vál to zást ho zott 
az on- line kap cso lat (a nyír egy há zi Gö rög Ka to li kus Hit tu do má nyi Fô is ko la ese té ben).

A tör té ne lem tu do mány ha zai szak iro dal má nak jó ré sze nem, vagy csak ké sés sel je le nik meg 
e-for má ban, így meg ma rad a ha gyo má nyos, köz vet len for rás fel tá rás (cé du lá zás stb.). A le vél tá rak, 
köz gyûj te mé nyek az ál lag meg óvás mi att a leg in kább ér de kel tek a do ku men tu mok elekt ro ni kus 
adat hor do zó ra tör té nô rög zí té sé ben, de itt is a tech ni kai fel sze relt ség a leg na gyobb aka dály. A 
tör té ne ti for rá sok hoz zá fé ré se elôb b-utóbb – ku tat ha tó ság, ál lag vé del mi és gaz da sá gos sá gi szem-
pont ok mi att – az elekt ro ni ku san fel dol go zott má so la tok ra fog épül ni. Az elekt ro ni kus köz zé té telt 
a ku ta tók in kább csak a nyom ta tott ter mék il luszt rá ci ó já nak te kin tik.

Sok po zi tív kez de mé nye zés sel, öt let tel in du ló hon la pot fe dez he tünk fel, de nagy ré szük – szá-
munk ra is me ret len ok ból – meg akadt a be ve ze tô, is mer te tô ol dal nál. A le ve le zé si lis ták és az e-mail, 

Világosság
2002/8–9

Fábri Györ gy:

Ma gyar 

tudomány 

és info-

kommuniká ciós 

vál tozá sok



Tu d a t ,  t u d á s ,  t u d o m á n y  é s  t e c h n o l ó g i a

24

a kon fe ren cia szer ve zés, pá lyá zat fi  gye lés, tu do má nyos hoz zá szó lás és könyv tár kö zi köl csön zés 
te rén a leg na gyobb az át tö rés. Egy re töb ben fo gal maz zák meg ugyan ak kor, hogy az elekt ro ni kus 
pub li ká lás, il let ve a di gi ta li zált do ku men tu mok nak a ku ta tás ba tör té nô be vo ná sa olyan mély re ha tó 
vál to zást ered mé nyez, amely meg vál toz tat ja a tör té ne ti ku ta tá sok ha gyo má nyos struk tú rá ját, új 
mód szer tan ki ala kí tá sá hoz ve zet.

IV. TU DO MÁNY SZER VE ZE TI RUBI CON

Az inter net ilyen sú lyú je len lé te al ter na tí va elé ál lít ja a tu do má nyos in téz mény rend szert, az Aka dé-
mi át. Az egye tem- és in té zet kö zi együtt mû kö dés igé nye és pers pek tí vá ja (vir tu á lis kon zor ci u mok) 
mo ti vált: a pá lyá zat- és for rás be vo ná si ké pes ség nö ve lé se, a há ló zott tu do mány ha té kony sá ga in do-
kol ja. Az át hall ga tá sok, kö zös (akár nem zet kö zi) PhD-kurzusok a fel sô ok ta tás vagy poszt gra du á lis 
kép zés nem zet kö zi ver se nyé ben az élet ké pes in téz mé nyek és mû he lyek szá má ra el en ged he tet le nek. 
Eh hez ter mé sze te sen nél kü löz he tet len a va ló sá gos kred itrend sz er és az akkred itá ció ki ter jesz té se. 
Lát szik te hát: köz vet len in téz mény po li ti kai lé pé sek re van szük ség.

Kér dés, mit vál lal eb bôl az Aka dé mia? Egy faj ta mi nô ség biz to sí tást (re fe rált inter netes szak mai 
por tál ok, fel sô fo kú táv ta nu lás, il let ve PhD-anyagok)? Tu do mány szer ve ze ti lé pé se ket (in té ze tek 
ösz tön zé se, mód szer ta ni hát tér, tu do mány po li ti kai lob bi zás)? Hát tér ku ta tá so kat (az in for má ci ós 
tár sa da lom ról, az infokom mu niká ciós tech no ló gi ák tár sa dal mi-kö zös sé gi ha tá sa i ról)? A kon cent rált 
infotech nikai ku ta tá sok pri o ri tá sát? A tu do má nyos köz élet szer ve zés meg újí tá sát az inter net kö ze-
gé ben? Ha egyi ket sem, ak kor mi ma rad az Aka dé mi á ból a mai ki hí vá sok ezen kö ze gé ben?

Az in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák ön ma guk ban nem ad nak min den re jó meg ol dást 
a fel sô ok ta tá si és tu do má nyos ki hí vá sok hoz. Azon ban ma is ta pasz tal ha tó je len lét ük mu tat ja, hogy 
ha tá sa ik kal túl lép nek a mai in téz mé nyi ke re te ken. Ezért az Aka dé mi á nak át gon dolt stra té gi á val, 
in téz mé nyi szin ten kell a fel té tel rend szert biz to sí ta nia az új te vé keny sé gi for mák hoz.
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