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Szemle

Információs írástudás és oktatás

A rövid cikk sokkal inkább becsületes iparosmunka, mintsem párbeszédformáló újdon-
ság, annak viszont kiváló. Az információs írástudás fogalmát járja körül (a klasszikusnak 
számító hat lépcsõs modellt ismertetve), és kihangsúlyozza az oktatásban való fontos 
szerepét. Az információs írástudás fogalomköre mellett az oktatás gazdaságban játszott 
szerepére is kitér a szerzõpáros, de ez a rész elnagyolt. A legnagyobb hangsúlyt a forrás-
kritikára helyezik. 

MANDUŠIĆ, D., Lucija, B. (2013). Information Literacy, Theory and Practice in Education. Ro-
manian Journal For Multidimensional Education / Revista Romaneasca Pentru Educatie 
Multidimensionala, 5(1), 47-58.

Egy új írástudás: data literacy

A cikk a data literacy fogalmát vezeti be és elemzi példaértékû szisztematikus alaposság-
gal. Az adat-írástudás abban különbözik az információs írástudástól, hogy az információs 
írástudás inkább a keresésre és a kezelésre vonatkozik, míg az adat írástudás az - elsõ-
sorban napjaink big data trendjeinek eredményeképpen fellépõ - rengeteg hozzáférhetõ 
adatot kezelõ adatintenzív gondolkodás és adatkezelési-tervezési feladatok ellátását írja 
le. A szerzõpáros feltérképezi az adat-írástudás helyét az információs írástudás szabvá-
nyaiban, illetve különbözõ kompetenciákat rendel hozzá könnyen áttekinthetõ tábláza-
tokban.

Calzada Prado, J.,  Marzal, M. (2013). Incorporating Data Literacy into Information Literacy Prog-
rams: Core Competencies and Contents. Libri: International Journal Of Libraries & Infor-
mation Services, 63(2), 123-134. doi:10.1515/libri-2013-0010

Online nyilvánosság és párbeszéd Kenyában

Az e-kormányzatról szóló szakirodalom jelentõs része elméleti megközelítés, mindig ta-
nulságos és felüdülés egy jól leírt esettanulmány. Ezek közé tartozik a szerzõcsoport 
cikke is, egy kenyai megyeszékhelyen, Ruiru-ban végzett munkájukat írják le. Bár a 
város fejlesztése érdekében több feladatuk is van, ebben a cikkben a weblap fejleszté-
sét írják le. A kétéves projekt részletes leírása azért érdekes, mert itt nem egyszerûen 
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egy online felület létrehozásáról van szó, hanem egy olyan újfajta nyilvánosság megte-
remtésérõl, amihez értelmezésükben hozzátartozik számos back-office folyamat is (civil 
igények felmérése, önkormányzati dolgozók képzése, akadémiai szervezetek bevonása 
stb.). A cél az, hogy a gyorsan duzzadó online kenyai népesség számára a honlap közös-
ségi tér, találkozóhely, adatbánya is legyen egyszerre, teremtse meg az állampolgárok 
valódi nyilvánosságát az állam felé. A különbözõ szereplõk bevonása a weblap fejlesz-
tése során nem csak a minõséget növeli, hanem közelebb is hozza a fejlesztést a valódi 
célcsoport számára. 

Klopp, J. M., Marcello, E. M., Kirui, G., Mwangi, H. (2013). Negotiating e-politics: Initiating e-go-
vernment in a municipal council in Kenya. Information Polity: The International Journal Of 
Government & Democracy In The Information Age, 18(1), 21-42.

Vietnam és Japán összehasonlító elemzése

A szerzõ a Waseda Egyetem e-kormányzati felmérésének indikátorai segítségével Japán 
és Vietnam e-kormányzati fejlesztési törekvéseit hasonlítja össze. Hazai pályán mozog, 
hiszen a Waseda Egyetem dolgozója, és a térség specialistájaként mindkét ország telje-
sítményét jól ismeri. Az összehasonlítás önmagában is érdekes, fõ üzenete és irányvonala 
azonban az, hogy mit tanulhat Vietnám Japántól az e-kormányzat további fejlesztésének 
terén. Az eléggé adatgazdag cikk egyik végsõ következtetése, hogy bár Vietnamban fel-
ismerték az e-kormányzat fontosságát, stratégia, és tudatos, mért fejlesztés nélkül áttörõ 
sikereket nem fognak elérni.

Nguyen Manh, H. (2013). A Comparative Study on Waseda e-Government Indicators Between 
Vietnam and Japan. Proceedings Of The European Conference On Information Manage-
ment & Evaluation, 111-118.

Bizonyítékok kellenek, nem ígéretek

Az e-health, bár sokat ígér, egyelõre kevés bizonyítékkal szolgál az elemzõk számára. 
A cikk értéke az elektronikus egészségügy szereplõinek és viszonyrendszerüknek jó 
áttekintése, az e-health szolgáltatások lehetõségeinek és problémáinak táblázatosítása. 
Az elméleti áttekintést konkrét osztrák példák kísérik. A rendszerszerû és értékes meg-
közelítés végsõ következtetése azonban az, hogy az összetett helyzeteket kezelni képest 
professzionális e-health (m-health) szolgáltatók nélkül, illetve bizonyított üzleti model-
lek nélkül továbblépés nem várható. 

Kriegel, J., Schmitt-Rüth, S., Güntert, B., & Mallory, P. (2013). New service development in 
German and Austrian health care - bringing e-health services into the market. Internatio-
nal Journal Of Healthcare Management, 6(2), 77-86. doi:10.1179/2047971913Y.0000000034
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Hosszú távú igények és célok

Jelenlegi szemlénkben volt szó Vietnamról és a stratégiakészítés fontosságáról is. Ebben 
a cikkben ez a kettõ ötvözõdik, mégpedig az elektronikus egészségügy területén. A szer-
zõ áttekinti az ország jelenlegi erõforrásait és lehetõségeit ezen a téren, és felvázolja az 
elérendõ célokat. Ezek olyan számosak, hogy a stratégia inkább tûnik víziónak, mintsem 
alkalmazható fejlesztési tervnek. A készülõ stratégia megfogalmazásának külön értéke, 
hogy igyekszik figyelembe venni a kulturális sajátságokat (például a vietnami polgárok 
kulturális kapcsolódását az egészségügyi rendszerekhez, vagy a családcentrikusság elõ-
nyeit). 

Shillabeer, A. (2013). Towards an e-Health Strategy for Vietnam - Issues and Approaches. Procee-
dings Of The European Conference On Information Management & Evaluation, 377-384.


