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ségének 5–10%-át fedné le. A legújabb módszerek 
alkalmazása, illetve a norvégiai egyetemmel közös 
munka mellett az IDS használata is mutatja, hogy a 
készítők számára fontos szempont a romániai, né-
pességgel kapcsolatos kutatások összekapcsolása a 
hasonló európai törekvésekkel. 

Az adatbázis készítésénél és későbbi használha-
tóságánál is külön figyelembe vették, hogy azt mi-
nél több tudományterület képviselői tudják alkal-
mazni az interdiszciplinaritás erősítésének jegyé-
ben. Mivel az összeállítás során több önálló tudo-
mány (szociológia, történelem, demográfia), illetve 
segédtudomány (történeti demográfia, statisztika, 
antropológia) is együttműködik, az adatbázis kiváló 
példa a napjainkban egyre inkább szükségessé váló, 
tudományterületek közötti kooperációra. 

A projektben résztvevők szerint az adatbázis a 
tudományos környezeten kívül hatással lesz a tár-
sadalmi, illetve gazdasági közegre is. Erdély eseté-
ben mindenképpen ki kell emelni a középkor óta 
fennálló kulturális sokszínűséget, amely megérté-
séhez és elfogadásához ez az adatbázis is nagyban 
hozzájárulhat. Emellett, mivel ez az első, ilyen irá-
nyú célkitűzés Romániában, példaértékű lehet az 
ország más területei, illetve a kelet-európai régió 
számára is. 

Összességében elmondható, hogy a készülő 
adatbázis úttörőnek számít, hiszen a modern kiala-
kításnak, eszközöknek, illetve módszereknek kö-
szönhetően Kelet-Európában egyedülálló módon, a 
különböző demográfiai kérdések széles skáláját 
illetően nyújthat majd segítséget a kutatóknak. Ez a 
támogatás pedig – ahogy az európai példák is mu-
tatják – nélkülözhetetlen a hiteles és pontos minő-
ségi kutatások kivitelezéséhez. 
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 Elég, ha csupán az erdélyi négy bevett vallásra vagy az ott 
élő különböző nemzetekre (magyarok, románok, szászok, 
romák) gondolunk. 

A brazil statisztikai és földrajzi intézet tájé-
koztatási gyakorlata 
 
A brazil statisztikai intézetet a gazdasági válságot 
követő években, 1934-ben alapították. Természete-
sen az országban már korábban is léteztek statiszti-
kai szervezetek; a megelőző időszakban az 1870-
ben alapított statisztikai főigazgatóság (Directoria 
Geral de Estatística) irányította a népszámlálásokat 
és más adatgyűjtéseket. A korai népesség-
összeírások után 1872-ben tartották Brazíliában az 
első modern kori értelemben vett népszámlálást. 
Az 1934-ben felállított statisztikai intézet már 1938-
ban kibővített feladatkört kapott: a statisztika mel-
lett jelenleg is az ország földrajzi és térképészeti 
intézete; teljes neve azóta: Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 

 

 
 
A 200 millió lakossal és 8,5 millió km²-rel rendel-

kező ország területét tekintve az ötödik legnagyobb 
állam a földön. Ebből és az intézet földrajzi jellegéből 
adódóan kiemelt hangsúlyt fektetnek a területi ada-
tok közreadására. Az intézet a Rio de Janeiró-i köz-
pontja mellett huszonhét területi igazgatóságot és 
581 városi adatgyűjtő csoportot üzemeltet. A központ 
irányítja az igazgatóságok tájékoztatási gyakorlatát, 
illetve üzemelteti a főiskolai és egyetemi végzettséget 
adó statisztikai oktatást az intézetben. 
 

                                                      
 A brazil statisztika kezdeti korszakáról ld.: Mara Loveman: 
The race to progress: census-taking and nation-making in 
Brazil (1870–1920). Hispanic American Historical Review, 
2009. 3. sz. 435–470. 
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Az intézet honlapján az eligazodást nehezítik a 
kissé következetlen, több kezdetleges informatikai 
és grafikai elemet tartalmazó oldalak, a nehezen 
nyomon követhető oldalszerkezet és a gyakran hi-
bás linkek. De a külföldi érdeklődőnek azzal is 
szembesülnie kell, hogy a honlap kissé döcögős 
angol változata meglepően kevés információt tar-
talmaz, és a linkek szinte minden esetben portugál 
nyelvű oldalakra mutatnak. Az angol nyelv háttérbe 
szorulása a kiadványpolitikában is megfigyelhető. 
Az átfogó statisztikai évkönyv egynyelvű, még a 
táblák fejléce is csak portugálul szerepel. Csupán a 
statisztikai zsebkönyv kétnyelvű: portugál és angol. 

 

 
A brazil intézet jelenleg is szép számmal adja ki 

nyomtatásban kiadványait, azzal együtt, hogy köz-
ponti könyvtárának oldalán keresztül valamennyi 
kötet – az átfogó statisztikai évkönyv is – ingyene-
sen hozzáférhető online változatban is. A szervezet 
jellegéből adódóan természetesen nem csak sta-
tisztikai kötetekre kell gondolni: iskolai atlaszok, 
térképek egyaránt napvilágot látnak az intézet gon-
dozásában. A központi könyvtáruk oldalán vissza-
menőlegesen is igyekeznek közzétenni az egyes 
kiadványokat, így valamennyi statisztikai évkönyv is 
szabadon letölthető az első, 1936-os kötettől kezd-
ve. Az intézeti honlapon több adatbázist, interaktív 
térképeket, infografikákat és más lehetőségeket 
kínálnak az adatokhoz való hozzáféréshez. A felüle-
teken vegyesen váltakoznak a legmodernebb és az 
1990-es évekre jellemező informatikai megoldások. 
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Brazíliában a statisztikai szervezetek megjelené-

se kissé hektikus, csak az 1980-as években jött létre 
a brazil statisztikai társaság, és az 1940 óta megje-
lenő portugál nyelvű statisztikai folyóirat mellett csak 

ekkor kezdtek angol 
nyelvű szaklapot meg-

jelentetni. A statiszti-
kák előállításának és 
módszertanának kér-
dései, a nemzeti sta-
tisztikai rendszer 
irányítása egyaránt a 
hivatalos intézethez 

tartoznak. A több mint tízezer főt foglalkoztató 
szervezet működése idén nyáron valószínűleg elő-
térbe kerül és mindenki számára könnyebben meg-
ismerhetővé válik, hiszen Rio de Janeiro ad otthon 
2015. július végén az ISI 60. kongresszusának – és 
ezzel 1955 után másodszor lehet az intézet a házi-
gazdája a nemzetközi statisztikai élet legfontosabb 

rendezvényének. 
 

LENCSÉS ÁKOS 
 

                                                      
 A brazil statisztika helyzetéről az 1980-as években ld.: Pedro 
A. Morettin – Clovis A. Peres – Subhash C. Narula – Raúl P. 
Mentz: Statistics in Latin America. The American Statistician, 
1985. 4. sz. 274–278. 
 Az idei konferencián Ábry Csaba és Vereczkei Zoltán elő-
adással, Bakos Norbert, Lengyel György és Németh Eszter 
poszterrel képviseli a magyar hivatalt. A részletes programot 
ld.: http://www.isi2015.org/. 

Nemzetközi Statisztikai Figyelő 
ISSN 2416-0814 

Megjelenik évente négyszer 
I. évfolyam 2. szám 

Főszerkesztő 
Rózsa Dávid 

Főszerkesztő-helyettes 
Pásztor Angelika 

Rovatszerkesztők 
Holka László (Társadalom) 

Nádudvari Zoltán (Gazdaság) 
Rózsa Gábor (Demográfia) 

Olvasószerkesztő 
Sárpátki Ádám 

Tördelőszerkesztő 
Domonkos László 

Kiadó 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár  

Budapest II., Keleti Károly u. 5. 

Felelős kiadó 
Fülöp Ágnes 

A szerkesztőség elérhetősége 
Telefon: +36 (1) 345-6406 

E-mail: david.rozsa@ksh.hu 

 

E számunk szerzői 
BEDECS ÉVA, 

a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 
kutatástámogató könyvtárosa 

HOLKA LÁSZLÓ,  
a Központi Statisztikai Hivatal 

vezető főtanácsosa 

HORVÁTH ALEXANDRA, 
a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár 

oktatás- és kutatástámogató könyvtárosa 

HORVÁTH BALÁZS,  
a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 

tájékoztató könyvtárosa 

KÁLMÁN RITA,  
a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 

tájékoztató könyvtárosa 
KALMÁR CSILLA, 

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 

tájékoztató könyvtárosa 

LENCSÉS ÁKOS,  
a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 

főosztályvezetője 

NÁDUDVARI ZOLTÁN,  
a Központi Statisztikai Hivatal  

ny. főtanácsosa 

RÓZSA GÁBOR,  
a Központi Statisztikai Hivatal  
ny. főosztályvezető-helyettese 

http://www.isi2015.org/

