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Sokszínű, mégis koherens – legalábbis reményeink szerint idei második számunk ezt az 
érzetet kelti majd Olvasónkban, miután a végére ért legfrissebb írásainknak, melyek kö-
zéppontjába leginkább a tudás termelésének és megosztásának új, és leginkább közös-
ségi formái állnak. Kezdésként Prazsák Gergő komoly elméleti megalapozással egészen 
Bolyai Jánosig nyúl vissza az emberiség egységes, központi tudományos közösségének 
és intézményének igényével, majd az elméleti felvetéseket a European Social Survey 
(ESS) 2010-es felmérése nyomán vizsgálja. 

Második írásunkban Tóth János kényes kérdéseket feszeget, a tudományos pub-
likációk univerzumát digitális környezetben, illetve ennek utóbbi 10-15 évben zajlott 
változásait, a háttérbe lévő problémákat és mozgatórugókat. A tudományos publikáci-
ót (és a publikációs  kényszert) tőkekonverziós szemszögéből vizsgálva, kiemelve ezen 
környezet illegitim stratégiáit. Iványi Márton cikkében  naprakész körképet kapunk a 
világháló egyik egyre jobban látható és nagy figyelmet kiváltó tulajdonságáról: a szélső-
séges és radikális megnyilvánulásokról. A világhálón létrejött tartalmak nem kis mérték-
ben ideológiai töltetűek, a tanulmány a radikális ideológiák széles spektrumának online 
jelenlétével kapcsolatban vizsgálja egyebek mellett a politikai szélsőségek, a radikális 
iszlám, valamint a radikális környezetvédő mozgalmak tevékenységét és funkcióit a ki-
bertérben.

Megszokott rovataink közül a Kutatási Jelentésben ezúttal Muhi Béla, Kőrösi Gá-
bor és Esztelecki Péter ismerteti eredményeit a blended learning  számítástechnika ok-
tatásban való hatékonyságának vizsgálatáról, melyet egy zentai középiskolában végez-
tek. Kitekintőnkben Tamaskó Dávid és Z. Karvalics László a tudás-alapú városfejlesztés 
egészségügyben való alkalmazására hoz sikeres külföldi példákat, illetve a magyar viszo-
nyokra való átültethetőséget vizsgálja és szorgalmazza. 

Z. Karvalics László ezen túl beszámol az UNESCO IFAP programja tavaly szep-
temberben, Juzsno-Szahalinszkban lezajlott konferenciájának („Az Internet és a szocio-
kulturális átalakulások az információs társadalomban”) érdekesebb előadásairól is. Vé-
gezetül  recenziót közlünk két aktuális és egyben örökzöld témában: Kovács Kamilla 
beszámolóját a megfigyelés társadalmáról Christian Fuchs, míg Podhradská Leáét az 
internetfüggőségről Nicola F. Johnson műve ihlette.

Jó olvasást kíván,
A szerkesztőség


