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Megszürkült álmok

A szerző megállapítása szerint a Dél-afrikai Köztársaság egyre inkább veszít kezdeti len-
dületéből az IKT versenyképesség területén. Egyre több más afrikai ország, mint példá-
ul Nigéria vagy Tunézia is gyorsabban fejlődnek a Dél-afrikai Köztársaságnál. A szerző 
végigveszi az elmúlt évek állami szerepvállalásait az információs társadalom fejlesztésé-
nek terén, és igyekszik beazonosítani, miért is kerül lemaradásba az ország. 

Vision and Practice: The South African Information Society Experience

Lesame, N. (2013). Vision and Practice: The South African Information Society Experience. Jour-
nal Of Multidisciplinary Research (1947-2900), 5(1), 73-90.

Kreativitás és információs írástudás

Az információs írástudás kétségtelenül korszakunk egyik legfontosabb készsége. A szer-
zők egyenesen a kreativitás elengedhetetlen velejárójának érzik, ami némileg tág értel-
mezése az eredeti fogalomnak. Kutatásuk során az Isfahan orvosi egyetem harmadéves 
hallgató között végeztek kérdőíves kutatást (1054-es mintából 250-et kérdeztek meg). 
Szignifikáns eredményeik szerint azok a diákok kreatívabbak, akiknek magasabb az in-
formációs írástudásuk.

Raeis, A., Bahrami, S., & Yousei, M. (2013). Relationship Between Information Literacy and Crea-
tivity: A Study of Students at the Isfahan University of Medical Sciences. Materia Socio 
Medica, 25(1), 28-31. doi:10.5455/msm.2013.25.28-31

Hat lépcsős siker

A tanulmány két szempontól is érdekes lehet az elektronikus kormányzatot kutatók szá-
mára. Egyrészt felvázol egy sajátosan arab e-kormányzati fejlesztési utat, másrészt ezt az 
utat hat nagyobb állomásra bontja szét. A cikk értéke az e-kormányzat fejlettségét meg-
ítélő szakirodalom és fogalmi háttér alapos feldolgozása, mellékletben több táblázatban 
és ábrán keresztül mutatják be a különböző megközelítéseket. Sajátosan arab jellemző-
nek az állampolgárcentrikusság és az interoperabilitás kiemelkedő, mint elérendő cél. 

Al-Khouri, A. M. (2013). e-Government in Arab Countries: A 6-Staged Roadmap to Develop the 
Public Sector. Journal of Management & Strategy, 4(1), 80-107. doi: 10.5430/jms.v4n1p80
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Innováció és védelem

Érdekes, ámde fontos határmezsgyét vizsgál a cikk szerzője. A számítógépes játékok 
és animációk egyre nagyobb üzletté válnak, lassan már egész estés mozifilmeket meg-
haladó költségekkel és bevétellel. Egyre fontosabbá válik tehát a fejlesztési folyamatok 
során előkerülő innovációk szerzői jogi védelme. Három francia innovációs projekten 
keresztül, gyakorlatban mutatja be a szerző, milyen új megoldásokat találnak a projektek 
vezetői erre a kihívásra. 

Gandia, R. (2013). The Digital Revolution and Convergence in the Videogame and Animation 
Industries: Effects on the Strategic Organization of the Innovation Process. International 
Journal of Arts Management, 15(2), 32-44. 

Adatok és hozzáférésük Nagy-Britanniában

A cikk a brit kormány teljesítményét elemzi a polgárok információhoz való hozzáférése 
szempontjából 1996 és 2010 között. Az adatfelvételi módszer félig strukturált interjúk 
voltak különböző felelős pozícióban lévő döntéshozókkal. Az interjúk alapján nem is a 
hiányosságok a meglepőek, hanem az, hogy ezek miért hiányosságok még mindig egy 
mégoly fejlett demokráciában is, mint a brit kormányzat: hiányos az információs írás-
tudás politika, egyenletlenek a polgárok számára szóló fejlesztések, folyamatosan köz-
vetítőkre van szükség az állam és az állampolgárok közötti kommunikációhoz stb. Ér-
dekesség, hogy azokban az időszakokban, amikor a polgári bizalom alacsonyabb volt a 
kormányzat irányába, megnőtt a polgárok igénye az elektronikus adatok hozzáférésére.

Owen, B. B., Cooke, L., & Matthews, G. (2013). The development of UK government policy on 
citizens’ access to public sector information. Information Polity: The International Journal 
of Government & Democracy in the Information Age, 18(1), 5-19. 

Az e-kormányzat lehetőségei és buktatói: Jordánia

A cikk kiváló áttekintése a jordán kormányzati stratégiáknak, az azokban megfogalma-
zott kormányzati céloknak és megvalósulásaiknak. A stratégiai dokumentumok feldol-
gozása mellett a recens vonatkozó szakirodalmat is alaposan feldolgozta a szerző, így a 
cikk alapján a jordán e-kormányzat fejlődése jól kirajzolódik. A szerző egy vizsgálati 
keretrendszer kidolgozásába is belevág, ebben négy faktor mentén (politikai, társadal-
mi, technológiai, szervezeti) vizsgálja az e-kormányzat színvonalát. A cikk egyik fő ered-
ménye és továbbviteli iránya a primer, hiteles adatok hiánya, illetve ennek a hiánynak 
a megszüntetése.

Shannak, R. O. (2013). The Difficulties and Possibilities of E-Government: The Case of Jordan. 
Journal of Management Research, 5(2), 189-204. doi: 10.5296/jmr.v5i2.2560
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