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Szemle

Két etnográfiai esettanulmány

Eredeti címével ellentétben nem könyvbemutatót, hanem két nagyon izgalmas esetta-
nulmányt leíró cikk összesítő bemutatását olvashatjuk. Az egyik cikk a vidéki Indiával, a 
másik pedig Ghánával foglakozik. Mindkét cikk megközelítése a kulturális antropológia 
módszertanait hozza (résztvevő megfigyelés, kultúracentrikusság), és – a megközelítés-
módnak is köszönhetően – a fejlesztés kulcselemének nem a technológiát, hanem az 
oktatást tartják. Nem az eszközök, hanem az információhoz való hozzáférés a kulcsa az 
információs társadalom fejlesztésének.

Horst, H. A. (2013). Ethnographic Perspectives on the Information Society: A Review Essay. In-
formation Technologies & International Development, 9(3), 61–63.

Esettanulmány Kínából

Már régóta nem kérdéses, hogy az IKT eszközök alapvetően formálják át a közigaz-
gatást (is). Egyre szaporodnak az értékes tapasztalatok is az e-kormányzat fejlesztésé-
nek területén, mégis a közel évtizedes vonatkozó szakirodalmat olvasva az az érzésünk, 
hogy ugyanazokat a hibákat követi el mindenki újra és újra, ugyanazon alapvető fel-
ismeréseket indukálva ezzel. Nincs ezzel másképpen a Guangdong tartományra fóku-
száló esettanulmány sem, mely elsősorban nagyon hasznos olvasmány, mert közvetlen 
példán keresztül, tapasztalati úton megfogalmazott felismeréseket ír le. Következtetései 
és ajánlásai a már ismert, megint beigazolódó alapvetések. Kialakiított stratégia nélkül 
nem érdemes belekezdeni a fejlesztésbe: ha a hivatalok közötti szerepek nem tisztá-
zottak, akkor a kölcsönös szerep- és felelősségkeresések megnövelik a költségeket, és 
lelassítják a folyamatot, szükségesek a képzések, és nem hagyható ki a lokális igények 
felmérése. 

Ting, C., & yi, F. (2013). ICT policy for the “socialist new countryside” – A case study of ru-
ral informatization in Guangdong, China. Telecommunications Policy, 37(8), 626–638. do-
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Dél-Afrika és a szélessávú internet

Kína után a világ egy másik pontjára, az afrikai kontinens legdélebbi területére jutunk 
el egy újabb esettanulmányt követve. Az ICT4D témakörének „leghálásabb” régiója 
Afrika, a legtöbb ilyen hír ide köthető. A várakozások, a vágyak és az ígéretek mellett 
azonban kevés a leírható tapasztalat. A szerző egy ilyenre tesz kísérletet, a szélessávú 
internet hatását vizsgálja mind kvalitatív, mind pedig kvantitatív eszközökkel. A minta-
vétel nagyon kis létszámú (16 interjú és 177 kérdőív), de az eredmények eléggé egysé-
gesek. A felhasználók viszonylag új belépők (természetesen), elsősorban szórakoztató 
tartalmak letöltésére használják a szélessávú kapcsolatot, második helyen a távoli család-
tagokkal való folyamatos kommunikáció áll. A szerző az adatokat több irányból megfor-
gatva is elemzi, de a lényege, hogy a célzott internethasználat, a távmunka sokadlagos, 
elenyésző szerepet játszik (egyelőre). Ez a tény természetesen a kínálattal is összefügg. 

Seymour, L. F., & Naidoo, M. (2013). The Usage and Impact of Broadband: A South African 
Household analysis. Electronic Journal Of Information Systems Evaluation, 16(2), 132–145.

Bevezetés az információs társadalompolitikába

A román információs társadalommal foglalkozó szakirodalom még csak a szárnyait bon-
togatja, túlnyomó többségükben definíciós problémákkal foglalkozó, bevezető jellegű 
cikkeket olvashatunk. A kiemelt cikk is ilyen, kevés önálló hozzáadott értéket tartalmaz, 
viszont betekintést ad abba, hogy áll jelenleg a szomszéd ország szakmai párbeszéde a 
témakörben. Jó lenne több angol nyelvű cikket olvasni hazai szerzők tollából.

Dragomirescuc, H., & Filip, F. (2013). Steering the Information Society Development as a Vi-
sion-based, Multi-stakeholder Process: a Point of View. Computer Science Journal Of Mol-
dova, 21(3), 299–308.

E-kormányzat körkép

Körképünk során három különböző földrajzi régióról szóló esettanulmánnyal ismerke-
dünk meg. Az olasz cikk megyei jogú városok e-önkormányzatainak teljesítményét vizs-
gálja egy kvantitatív kutatás segítségével. Fő megállapítása, hogy a kisebb városokban, 
illetve ott, ahol több az idős, az e-kormányzati szolgáltatások iránti érdeklődés kisebb. 
Az arab országokkal foglalkozó cikk empirikus része hatvan szakértői interjún alapszik, 
illetve felhasználja az ENSZ OSI (Online Service Index) és EPI (E-participation Index) 
adatait is. Az adatgazdag megközelítés ellenére kevés eredményre jut, fő megállapítása, 
hogy Bahrein, a UAE, Szaúd-Arábia és Qatar kivételével az arab országok messze a lehe-
tőségeik alatt teljesítenek, és hogy a gátak feloldása országonként különböző politikákat 
fog igényelni kulturális, szervezeti és technológiai téren. A spanyol esettanulmány 102 
megyei jogú város weblapjainak és alapvető statisztikai adatainak áttekintésével készült. 
Első lépésként sajátos módon három területre osztják az elektronikus kormányzat téma-
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körét: e-government, e-governance és e-democracy. Az elméleti alapvetésük vitatható, 
de a leírt adatok mindenképpen értékesek. Elemzésük alapján a spanyol önkormányza-
tok átláthatósága magas, és jó úton haladnak az egykapus ügyintézés megvalósítása felé, 
ezen a téren leginkább a jogi szabályozás támogatottsága és egységessége hiányzik. 

Arduini, Davide – Denni, Mario – Lucchese, Matteo – Nurra, Alessandra – Zanfei, Antonello 
(2013): The role of technology, organization and contextual factors in the development of 
e-Government services: An empirical analysis on Italian Local Public Administrations. In 
Structural Change & Economic Dynamics. Dec2013, Vol. 27, 177–189. 13p.

Alaa-Aldin Abdul Rahim A. Al Athmay (2013): E-governance in Arab countries: status and challen-
ges In Global Journal of business research Volume 7 Number 5. 79–98.

García-Sánchez, Isabel-María – Rodríguez-Domínguez, Luis – Frias-Aceituno, José-Valeriano 
(2013): Evolutions in E-governance: Evidence from Spanish Local Governments. In Envi-
ronmental Policy & Governance. Sep/Oct2013, Vol. 23 Issue 5, 323–340. 18p.

Egy iráni teleház fejlesztésének tanulságai

Végül, de nem utolsósorban a vidékfejlesztés területére kalandozunk el. A szerzőpáros 
218 ember megkérdezésével gyűjtött adatokat az iráni Golestan tartomány egyik tele-
házával (ICT center) kapcsolatosan. Az iráni információs társadalom fejlődésében a vi-
déki teleházaknak nagyon fontos szerepük van. Jelentős hatással bír azoknak az életére, 
akik hozzáférhetnek, mind kulturális, mind gazdasági téren. Fontos tanulság, hogy a 
teleház-központú gondolkodás és fejlesztési irány nem tűnt el mindenhonnan a világ-
ból, ahogyan azt sugallja a sok-sok személyes szintű hozzáférésról árulkodó világszintű 
statisztika.

Khalil Moghaddam, B. – Khatoon-Abadi, A. (2013): Factors affecting ICT adoption among rural 
users: A case study of ICT Center in Iran. In Telecommunications Policy. Dec 2013, Vol. 37. 
Issue 11, 1083–1094. 12p.


