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Bevezető 

Attól a pillanattól kezdve, hogy Éva leszakította az almát a tudás fájáról az 

Édenkertben és megosztotta Ádámmal, a tudás formája drasztikussan megváltozott, 

mennyisége pedig exponenciálisan megnőtt. Természetesen nem ez a pillanat döntötte el hogy 

az emberiség az örök sötétségben fog-e élni vagy felvilágosultan halad előrre. Évezredeken 

keresztül emberek milliói járultak hozzá ahhoz, hogy ma az élet így nézzen ki amilyennek 

ismerjük. Ma több mint 7 milliárd ember él a Földon, akik tudásukat a történelem nagyjainak 

köszönhetik, de nem csak nekik, hanem szüleiknek, nagyszüleiknek, tanáraiknak, rokonaikna, 

barátaiknak és nem utolsó sorban az internenek.  

Nemzedékek felhalmozott tudását évszázadokon át könyvtárakban és kolostorokban 

őrizték. Az első nagy könyvtár az ókori Alexandriai könyvtár volt, ahol több százezer 

tekercset tartottak. Idővel minden ország feltétlenül fontosnak tartotta az országos könyvtárak 

megalapítását. A Gutenberg féle nyomdagép feltalálásáig szerzetesek és könyvmásolók 

feladata volt a tudás lejegyzése és sokszorosítása. Valamivel több mint ötszáz évvel a nyomda 

feltalálása után egy újabb forradalmi találmány látott napvilágot az internet alakjában, ami 

egy teljesen új helyzetet teremtett. Mint amikor az első könyvtárakat alapították az egykori 

uralkodók, most a világ könyvtárainak a könyvek digitalizálása lesz a legfontosabb feladata, 

hogy gyüjteményeiket ezzel elérhetővé tegyék a világhálón. Így lett tehát az internet a tudás 

fája.  Ennek a jelképes tudásfának a gyökerei a számítógépes világ kezdeteihez nyúlnak 

vissza, törzse maga a világháló, a sűrű és buja lombozat pedig a dokumentumok melyek 

megtalálhatók rajta. 

Munkámban az internet azon aspektusait szemlélem melyek hatással vannak a mai 

digitális irástudásra és mgára a digitalizált tudás létrehozására és megosztására.  

  



3 

 

Az Internet keletkezése és felhasználói 

Az Internet gyökerei az 1960-as évekbe nyúlnak vissza, amikor ARPANET-et 

létrehozták, mint az első számítógépes hálózatot a világon. Az ARPANET az Amerikai 

Egyesült Államokban néhány egyetemi központ számítógépeit kötötte össze, a Fejlett Kutatási 

Projektek Ügynökségben (ARPA) levő központi számítógéppel. Néhány évtizeddel később, 

1991-ben, a CERN kutatói bemutatták a Világhálót (WWW), amit manapság a hétköznapi 

nyelvben csak internetnek, egészen egyszerűen pedig net-nek nevezünk. Ezt a két fogalmat 

mégsem eggyenlíthetjük ki egymással. Az Internet egy globális rendszer ami összeköti a világ 

számítógépes hálózatait, míg a Világháló szöveges és multimediális dokumentumok 

gyüjteménye, melyekhez linkeken és webcímeken keresztül juthatunk valamilyen 

webböngésző segítségével. 

A szerbia fogyasztók számára 1995. végén nyílt meg  internet hozzáférés lehetősége. 

Az első szolgátatók közt volt az Eunet is, mely szolgáltató dial up internetét vezette be az én 

családom is 1998-ban. Akkor a világ lakosságának első 3-4%-ába tartoztunk akiknek 

hozzáférése volt az internetethez.
1
 

1. ábra: Internetfelhasználók száma a világban – 2014. júliusa 

 
Forrás: http://www.internetlivestats.com/internet-users/ 

Most, 2014. novemberében az internet felhasználóinak száma meghaladja a 3 

milliárdot, ami a Föld lakosságának több mint 40%-a. Az internetezők száma az elmúlt 6 év 

alatt 2008-tól, amikor Kína átvette a vezetést az USA-tól az internetfelhasználók számában, 

2014-ig megduplázódott.
2
 Ez a gyors növekedési tendencia nem csak a világban de 

Szerbiában is jelen van. A szerbiai háztartások 56%-ának volt internetkapcsolata 2013-ban. 

Az internet előfizetők száma 2013-ban meghaladta az 1,4 milliót, ha ehhez hozzáadjuk azokat 

                                                 
1
 http://www.internetlivestats.com/internet-users/, 2014.IX.12. 

2
 http://www.internetlivestats.com/internet-users/china/, 2014.IX.12. 

Internetezők 

http://www.internetlivestats.com/internet-users/
http://www.internetlivestats.com/internet-users/
http://www.internetlivestats.com/internet-users/china/
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a potenciális felhasznákókat akik 3G-s mobilhálózaton keresztül hozzáférhetnek az 

internethez akkor az internetfelhasználók száma eléri a 5,7 milliót.
3
 

2. ábra: Internetkapcsolattal rendelkező háztartások Szerbiában 

 

Forrás: RATEL, Pregled tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji u 2013. godini, old. 84 

Amikor az internetezőkről beszélünk fontos definiálni a digitális bennszülöttek 

fogalmát. Digitális bennszülöttnek számít minden 15 és 24 év közötti fiatal aki már több mint 

5 éve online, vagyis már több mint 5 éve használja az internetet. Hogy hívjuk azokat akik nem 

tartoznak ebbe a csoportba? Ők a digitális imigránsok, vagyis azok akik a digitális kor előtt 

születtek.
4
 Gyakran hisszük, hogy a fiatalok többsége a digitális bennszülöttek csoportjába 

tartozik, pedig igazából a világ fiataljainak csupán 30%-a aktív internetfelhasználó, ami a 

világ lakosságának mindössze 5,2%-a.
5
 Az elkövetkező 5 évben a digitális bennszülöttek 

száma jelenőssen megnövekszik, mivel az internetezők száma a fejlődésben levő országokban 

2007-től 2012-ig 11,2%-ról 30,7%-ra nőtt. A fejlődő világ internetező fiataljainak 53%-a 

azonban továbbra sem számít digitális benszülöttnek, mert nem online felhasználók legalább 

öt éve. A fejlett országokban a fiatal internetezők 86%-a digitális bennszülött, míg a fejlődő 

országokban a fiatal internetezőknek csak 47%-a tartozik ebbe a csoportba.
6
 

  

                                                 
3
 Pregled tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji u 2013. godini, RATEL, Belgrád, 2014., old. 77-79 

4
 Prensky, Marc: Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon - NCB University Press, Vol. 9 No. 5, 

2001 október, old.1-2 
5
 : http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013/infographic-3-dn.aspx, 2014. IX.13. 

6
 Measuring the Information Society, International Telecommunication Union, Genf, 2013., old. 156 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013/infographic-3-dn.aspx
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3. ábra: Digitális bennszülöttek a fiatal internetezők körében 

 

Forrás: Measuring the Information Society, International Telecommunication Union, Genf, 

2013, old. 149 

Izlandon, a fiatalok 96%-a digiális bennszülött ami az összlakosság 14%-a, ebben az 

országban teszik ki az összlakosság legnagyobb részét. Magyarország a 34. helyet foglalja el, 

itt a fiatalok 85%-a digitális bennszülött ami a populáció 10,2%-át teszi ki. Szerbiában viszont 

a fiatalok 63%-a tartozik ebbe a csoportba, vagyis a lakosság 8,3%-a. Szerbia az 58. helyen áll 

a 180 országot felölelő listán. A következő ábrán láthatjuk a digitális bennszülöttek részvételi 

arányát a világ országainak összlakosságában.
7
 

4. ábra: A digitális bennszülöttek száma a világ országainak lakosságában, 

százalékokban kifejezve 

 

Forrás: Measuring the Information Society, International Telecommunication Union, Genf, 

2013, old. 142 

                                                 
7
 Measuring the Information Society, International Telecommunication Union, Genf, 2013., old. 143 

Digitális bennszülöttek 

Többi fiatal 

Fejlett országok Fejlődő országok Világ 
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A digitális korban és a digitális kor előtt született nemzedékek közötti generációs 

szakadék jelentősebb mint bármely előző két nemzedék közötti megoszlás. A digitális 

technológiák terjedése és különössen az internet megjelenése az utóbbi néhány évtizedben 

lényegesen megváltoztatta az új nemzedékek életét, gondolkodás módját és 

munkaszokásaikat. Minden új nemzedék más mint az előző, de az ezredfordulós generácót, 

aki a digitális technológia fejlődése alatt nőtt fel, gyökeresen megváltoztatta a digitális 

technológia. A gyors és drasztikus fejlődést a külső memória tárak és az internetkapcsolat 

gyorsaságágának fejlődésével tudjuk a legjobban szemléltetni. Az első hajlékonylemez az 

1970-es években jelent meg a piacon, majd a 80-as években megjelent a CD, az első 

pendrive-ot 2000-ben lehetett megvenni, míg ma már 6TB-os külső merevlemez is található a 

piacon, igaz drága és nagy, de létezik. Ugyan ezt láthatjuk az internetkapcsolat gyorsaságának 

fejlődésénél is, a mai fiatalok gyerekkorukban még lassú telefonvonalas internetkapcsolatot 

hasznátak, ma már szélessávú internetkapcsolattal rendelkeznek, nem csak a számítógépeiken 

hanem a mobiltelefonjaikon is. Ezeket a változásokat a digitális bennszülöttek mind átélték és 

könnyen elsajátították az újdonságokat. Azok a gyerekek akik 1990. körül születtek és 

számítógép, internet és mobiltelefon mellett nőttek fel, valóban nevezhetők a digitális nemzet 

őslakosainak, mert ők már 15-20 éve használják ezeket a digitális technológiákat. Az internet 

megállás nélkül fejlődik és vátozik nap mint nap. Ezt a dinamikus vátozást egy pillanatképpel 

szeretném ábrázolni. 

5. ábra: Egy átlagos nap az interneten 

 

Forrás: http://www.internetlivestats.com/, 2014. XI. 9., 12:05 

Felmerül a kérdés, hogy várható-e a digitalis technológiák fejlődésének lassulása, mint 

az ipari forradalom utáni korszakban? Mark Prensky, a digitalis bennszülöttek elnevezés 

ötletgazdája egy CNN-nek adott interjúban azt nyilatkozta, hogy a lassulás csupán  feltevés, a 

http://www.internetlivestats.com/
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technológiai fejlődés tovább fog gyorsulni az elkövetkező években.
8
 Ez komoly kihívás lesz 

mind a digitális imigránsoknak mind a digitális benszülötteknek, hiszen fokozott erőfeszítést 

igényel  majd az állandó inovációk követése. 

A másik nagy kihívás a digitális bennszülöttek oktatása. Ez elsősorban azért jelent 

gondot mert a fiatalokat főleg digitális bevándorló tanárok tanítják. A mai fiatalok még 

mielőtt elkezdenék egyetemi tanulmányaikat 5000 órát töltenek olvasással, több mint 10.000 

órát beszélgetnek telefonon, 10.000 órát videojátékokat játszanak és 20.000 órát tévéznek, 

ahol 500.000 reklámot megnéznek.
9
 Ezek az aktivitások a digitális bennszülöttek 

mindennapjainak szerves részét képezik és nagy hatással vannak gondolkodásmódjukra és 

életszemléletükre. A digitális bennszülött diákok megszokták a gyors információkat, 

szeretnek egyszerre több dolgot is csinálni, a szöveggel és a „komoly” munkával szemben 

előnyben részesítik a grafikus ábrázolásokat és a játékot. 

Ezzel szemben, a tanárok, akik digitális bevándorlók, lassan, lépésről lépésre, leckéről 

leckére adnak elő méghozzá nagyon komolyan.
10

 A tanárok panaszkodnak, hogy a diákok 

lusták, nem figyelnek az órán, nem tanulnak eleget és sokkal kevesebbet tudnak mint az előző 

generációk. A díákok sem elégedettek a tanáraikkal, ők arra panaszkodnak, hogy az 

előadásaik unalmasak, mert szerintük minden más ami körülveszi őket az életben sokkal 

érdekesebb. E probléma leküzdése érdekében Prensky két féle változtatást javasol. Az első a 

módszertani változás, vagyis az előadásoknak interaktívabbnak kell lenni, kevesebbet kell 

lépésről lépésre magyarázni és többet párhuzamosan vonatkoztatni. A második változás pedig 

a tartalmat illeti. Itt két tipussal találkozunk: az egyik a tradicionális tartalom (irás, olvasás, 

logika), a másik az új vagy jövőbeli tartalom (softver, hardver, robotika és ezek kapcsolata az 

etikával, politikával, gazdasággal, szociológiával stb.). Nehéz meghatározni mi is a nehezebb 

egy tanárnak, új módon előadni a hagyományos tartalmakat vagy elsajátítani mindezeket az új 

tartalmakat. Ami az oktatók számára a legfontosabb, hogy ezeket a tartalmakat a digitális 

bennszülöttek nyelvén tanítsák a diákoknak.
 11

 

  

                                                 
8
 Joy, Oliver: What does it mean to be a digital native? (http://edition.cnn.com/2012/12/04/business/digital-

native-prensky/, 2014.IX.14.) 
9
 Prensky, Marc: Do They Really Think Differently, On the Horizon - NCB University Press, Vol. 9 No. 5, 2001. 

december, old. 1 
10

 Prensky, Marc: Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon - NCB University Press, Vol. 9 No. 5, 

2001. október, old. 2 
11

 Prensky, Marc: Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon - NCB University Press, Vol. 9 No. 5, 

2001. október, old. 4 

http://edition.cnn.com/2012/12/04/business/digital-native-prensky/
http://edition.cnn.com/2012/12/04/business/digital-native-prensky/
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Az internet a média királya 

Miután megismerkedtünk az internetezők fogalmával és elemeztük az előttük álló 

kihívásokat, áttérünk az internetnek a mai világban betöltött szerepének elemzésére. Marshall 

McLuhan, média teoretikus, A tömegmédiumok megértése: Az ember kiterjesztése című 

könyvében a médiát az ember érzékeinek valamilyen formában való kiterjesztésének minősíti. 

Kiemelte, hogy a közlés módja vagyis a médium fajtája fontosabb mint maga a közölt szöveg, 

hang, kép vagy más tartalom. McLuhan nevéhez fűződik „a médium maga az üzenet” 

fogalom, mely szerint valójában a médium formája hat az emberek tevékenységére, nem 

pedig az üzenet, amelyet közvetít.
12

 McLuhan több médiumot is elemez mint az ember 

kiterjesztését, kezdve az elektromos fénytől, a televízión, rádión, filmen, újságon, zenén, 

vonaton, repülőn, pénzen és öltözeten keresztül egésszen a fegyverekig, csak a 

legjelentősebbeket és legérdekesebbeket említve. 

Miért a média királya az internet? Elsősorban, az internet magába foglalja az összes 

tömegtájékoztatási eszközt amelyek az internet megjelenése előtt dominánsan szerepeltek a 

tájékoztatásban. Ezek jelentősége ma sem szünt meg de az internet mindent felölelő 

szerepével igen komoly vetélytársat jelent a hagyományos médiának. Az internet egyben 

könyv is, újság is, televízió is, rádió is, film is, zene is, telefon is, levél is, játék is, sőt 

esetenként még fegyfer is és pénz is. Másodsorban, az internet nem csak tömegtájékoztatási 

eszköz, hanem szemelyes média is. A személyes média fogalmával munkám későbbi részében 

foglalkozom majd. 

Marshall McLuhan állítása szerint  az elektromos energiának köszönhetően a világ 

globális faluvá vált.
13

 Ez a híres állítás még inkább igaz az internet esetében. McLuhan 1980-

ban halt meg és nem élte meg annak érkezését. Habár nem tapasztalta első kézből az 

internetet, könyvében ezekkel a szavakkal jelezte annak megjelenését: „az ember 

kiterjesztésének azon fázisához érünk mely a tudat technológiai szimulációja lesz, amikor a 

tudás kollektíven szétterjed a világon az egész emberiségre”.
14

 Ezzel a gondolattal McLuhan 

megérezte, hogy a média és a technológia fejlődésének köszönhetően bármilyen 

információhoz hozzá tudunk majd jutni bármikor és bárhol a világban. Pontosan ez is történt 

az internet érkezésével. 

  

                                                 
12

 McLuhan, Marshall: Understanding Media: The Extensions of Man, Gingko Press, Berkeley, 2013., old. 16 
13

 McLuhan, Marshall: Understanding Media: The Extensions of Man, Gingko Press, Berkeley, 2013., old. 5 
14

 McLuhan, Marshall: Understanding Media: The Extensions of Man, Gingko Press, Berkeley, 2013., old. 4 
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Küzdelem az információkért 

Mégis valóban mennyire elérhető mindenki számára az internet és a dokumentumok 

melyek rajta vannak? Milyen korlátozásokkal néz szembe egy-egy felhasználó? Az internet 

magával hozzta az újmédiák megjelenését is, vagyis a közösségi hálózatokat, blogokat és más 

weboldakat melyek kép, hang, szöveg és más tartalmak megosztását segítik elő. Az újmédiák 

alapvető elve a megosztás vagyis a média demokratizálása. A közösségi médiák segítségével 

megoszthatjuk életünk minden pillanatát, gondolatainkat, érzéseinket, véleményünket, 

ideológiánkat vagy éppen a kedvenc vicces macskás videónkat, mindezt a hagyományos és 

korporatív szerkezetű globális médiaházak mint a FOX, CNN vagy a BBC megkerülésével. 

Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a közösségi médiák mögött is vállalatok állnak és 

minden vállalat arra törekszik, hogy versenytársait kiszorítsa a piacról. Ezt gyakran úgy érik 

el a cégek, hogy megvásárolják a kissebb cégeket vagy összevonják a vállalatokat. Ez a 

hagyományos médiák esetében már bevett gyakorlat, míg az újmédiáknál még csak most kezd 

kialakulni. 

Nem csak a korporációk hatnak arra, hogy milyen információk jutnak el nap mint nap 

hozzánk, hanem az állam is. Az információkorlátozás egyik legkirívóbb példája a „Kínai 

tűzfal” („Great Firewall”), ami valójában egy elektronikus akadály melyet a kínai kormány 

állított fel. Ez az akadály meggátolja az egyes weboldalakhoz való hozzáférést Kína területén 

belül,
15

 mint például a google.com, facebook.com, youtube.com, twitter.com, wordpress.com, 

amnesty.org, wikileaks.org. Az, hogy valamilyen weboldal Kínában blokkolva van-e vagy 

sem, leellenőrizhető a http://www.greatfirewallofchina.org/ honlapon. Természetesen a kínai 

kormány nem mindenható, hackerek és virtuális magánhálózatok segítségevel elérhetők a 

blokkolt weboldalak is. 

A következő korlátozást az internet-hozzáféréshez a pénz jelenti. A digitális szakadék 

felosztja a világot a gazdagokra és a szegényekre. A fejlődő országokban hiányzik az 

infrastruktúra a számítógépes hálózat kiépítéséhez, néhol pedig még elektromos áram sincs 

ami alapfeltétele a számítógépek működésének és az interethozzáféréshez. Miután sikerül 

biztosítani a technológiát felbukkan a következő probléma, az embereket meg kell tanítani a 

számítógépet használni. A fiataloknál természetesen ez nem jelent nagyobb gondot de már az 

idősebb generációk esetében ez időt és újabb pénz befektetést igényel.  

Az anyagi helyzet nem csak a fejlődő országokban jelent gondot hanem a fejlett 

országokban is. A szegényeknek, akik nem tudnak maguknak számítógépet biztosítani, 

                                                 
15

 Ritzer, George: Globalization The Essentials, Wiley-Blackwell, West Sussex, UK, 2011. old. 10 

http://www.greatfirewallofchina.org/


10 

 

kevesebb esélyük van az internet hozzáféréshez mint a középosztálynak és a gazdagoknak. 

További gondot jelent a nyelvi akadály, mivel a weboldalak túlnyomó többsége angolul van, 

míg nagyobb számban találhatók a német, francia, spanyol, svéd és japán nyelvű weboldalak. 

Azok akik nem beszélik ezeknek a nyelveknek egyikét sem (a fejlődő országok lakosainak 

többsége) igen kedvezőtlen helyzetben vannak, számukra az internet akár teljesen hasztalan is 

lehet.
16

 

Több nonprofit szervezet is próbálkozott már olcsó, hordozható számítógépeket 

biztosítani a fejlődő országok legfiatalabbjainak. Ilyen program a One Laptop per Child 

(OLPC) és a Computers 4 Africa is, melyek többé kevésbe sikeresen működnek. A OLPC-hoz 

hasonlóan, ami egy hordozható számítógép leegyszerűsített verziója, készült a Kano 

számítógép is. A Kanonál érdemes megemlíteni, hogy maga a felhasználó szereli össze és a 

kickstarter.com projektumtámogató közösségi média weboldalon született. 

Egyes weboldalak mint például a piratebay azzal a céllal jöttek létre, hogy elérhetővé 

tegyék azokat a tartalmakat melyeket az alacsony jövedelemmel rendelkezők nem tudnak 

megvenni vagy pedig nincs lehetőségül legális úton beszerezni őket. A piratebay alapítói a 

szerzői jog eltörlését és a szabad információ áramlást szorgalmazzák. 

Kis világ, tele információval 

Az internetet úgy éljük meg, mint egy olyan helyet, ahol megoszthatjuk az 

információinkat, véleményünket,  meggyőződésünket, tehetségünket és a házi kendvenceinket 

az egész világgal. Valóban így van ez? Valóban láthatja az egész világ, vagy legalábbis a 

populáció nagyobbik része azt amit valahovafelraktunk a web-re? A Princeton Egyetem 

kutatói 1999-ben kiszámolták, hogy körülbelül egy milliárd dokumentum, vagyis URL cím 

volt a web-en abban az évben. Ma már csak honlap több mint egy milliárd van. Barabási 

Albert-László a Behálózva című könyvében azt mondja, hogy ma valószinüleg több 

webdokumentum létezik, mint ahány lakosa van a Földnek. Hogyan lehetséges akkor, hogy 

eljussunk egyik dokumentumtól egy másik dokumentumig, csupán néhány kattintással? 

Barabási és tanítványai erre a kérdésre keresték a választ egyik kutatásukban néhány, a 

Princeton Egyetem kutatásaiból vett adat segítségével. Megállapították, hogy két 

dokumentum egymástól való átlagos távolsága 19 kattintás, és ez a szám sokkal lassabban 

növekszik, mint a dokumentumok száma.
17

 Ha figyelembe vesszük, hogy több milliárd 

dokumentum létezik a web-en, akkor ez a szám egyáltalán nem olyan nagy, még akkor sem, 
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 Ritzer, George: Globalization The Essentials, Wiley-Blackwell, West Sussex, UK, 2011. old. 264 
17

 Barabási, Albert-László: Linked: The New Science of Networks, Perseus Publishing, Cambridge, 2002. ol. 34 
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ha mára már elérte a 30-40 kattintást. Még mindig azt mondhatjuk, hogy az internet egy kicsi 

viág. Mégis szinte lehetetlen megtalálni azt amit keresünk a Google, vagy a Yahoo böngészők 

nélkül.  

 Barabási véleménye szerint a világhálót sokan a demokrácia fórumának tekintik, ahol 

mindenkinek megadatott as szólás szbadsága, és mindenki véleménye elérhető több milló 

ember számára. Ez sajnos meszze van az igazságtól. A web nem véletlenszerűen összekötött 

linkek halmaza, hanem egy rendkívül klaszterizált hálózat. Ahhoz, hogy az emberek 

eljussanak egy honlaphoz, annak láthatónak kell lennie. A láthatóság a honlaphoz kapcsolódó 

linkek számával mérhető. Minél több weboldalnak van linkje például a Közgazdasági Kar 

honlapja felé, ez a honlap annál inkább lesz látható az internetfelhasználók számára. Egy 

átlagos weboldalnak 7 linkje van más oldalak felé. Annak a valószínüsége, hogy a világ másik 

felén valaki véletlenül ráfut a Közgazdasági Kar weboldalára, körülbelül nulla, még akkor is, 

ha ez a honlap az átlagosnál több linkkel rendelkezik. Másfelől vannak olyan weboldalak, 

amelyek több millió kapcsolattal rendelkeznek, mint pl. a google.com, a yahoo.com, vagy az 

amazon.com ahova egyetlen kattintással is el tudunk jutni egy másik oldalról. A kevés linkkel 

rendelkező webodalak szinte láthatatlanok a hálón, és általában még keresővel is nehéz 

megtalálni őket. Ennek egyszerűen az az oka, hogy az internetes keresők legtöbbször olyan  

oldalakat kínálnak amelyek nagyon sok linkkel rendelkeznek. A csupán néhány kapcsolattal 

rendelkező weboldalak pedig a keresés eredményeként általában a 100-ik sőt az ezen felüli 

oldalakra kerülnek és azt már meg se nézi senki.
18

  

Tényleg elmondhatjuk, hogy a világhálón valóban létezik szólásszabadság, más kérdés 

azonban, hogy látni fogja-e bárki a világon azt amit mi mondani akarunk? Az alábbi kép 

megmutatja hogy is néz ki az internet egy töredéke, amely 350 ezer weboldalt tartalmaz. A 

legnagyobb kék pont a közepén, a google.com keresőt ábrázolja, jobbra fent a facebook.com 

van, alatta pedig a youtube.com. Ez a három weboldal a világon a leglátogatottabb oldalaknak 

számít. 

  

                                                 
18
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6. ábra: A világháló térképe 

 

Forrás: http://internet-map.net/, 2014. szeptember 17. 

7. ábra: A legtöbb weboldallal rendelkező országok 

 

Forrás: http://internet-map.net/, 2014. szeptember 17. 

8. ábra: A leglátogatottabb weboldalak Szerbiában és Magyarországon 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://internet-map.net/
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Forrás: http://internet-map.net/, 2014. szeptember 17. 

Web 2.0 

Hogy megérthessük mi is a web 2.0, előbb a web 1.0-et kell definiálnunk.  A világháló 

kezdeti szakaszában, a weboldalak statikussága miatt nem volt interakciós lehetőség a 

felhasználó és a weboldal között, ezt az első webformát nevezzük web 1.0-nak.
19

 A web 1.0 

internetfelhasználói csupán felhasználók, nem vesznek részt a web tartalmának formálásában, 

míg a web 2.0 felhasználói fogyasztók is és gyártók illetve alkotók is egyben, vagyis angolul 

prosumers.
20

 

A web 2.0 alatt értjük a társasági oldalakat (Facebook), a közösségi projekteket 

(Wkipedia), a blogokat (Tumblr), megosztott videotartalmakat (Youtube), virtuális játékokat 

(World of Warcraft), virtuális világokat (Second Life) és még sok mást.
21

 Ezek csak a 

legismertebb és legnagyobb közösségi médiák, de naponta születnek újak, köztük olyanok 

amelyek népszerűvé válnak, de legtöbbjük elveszik a világháló rengetegében. Természetesen 

akadt olyan aki ezeket a közösségi médiákat csoportosította, egybefogta és elkészített róluk 

egy nagyon tetszetős illusztrációt. 

  

                                                 
19

 : http://www.techopedia.com/definition/27960/web-10, 2014. szeptember 17. 
20

 Ritzer, George: Globalization The Essentials, Wiley-Blackwell, West Sussex, UK, 2011. old. 146 
21

 Kaplan, A. M., Haenlein, M.: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, 

Business horizons, 2010. old. 53 
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9. ábra: Konverzációs prizma 

 

Példaként a tipikus web 2.0 honlap ábrázolásaként vehetjük a hostelworld.com 

honlapot. Ezen a weboldalon az utazni vágyók hosztelek után kereshetnek, a Google Maps 

segítségével megnézhetik hol van a keresett szálloda, megnézhetik a róla készült képeket, 

elolvashatják a korábbi vendégek megjegyzéseit és persze foglalhatnak is szobát a számukra 

megfelelő időpontra. 

Míg a legnépszerűbb közösségi háló a Facebook, vannak kisebb, regionális jellegű 

kapcsolat hálók is melyeknek felhasználóinak száma igazán irigylésre métóak. Ilyen például 

az ázsiai országokban rendkívül népszerű Friendster, 65 milló felhasználóval, vagy a Hi5 70 

milliós körével Amerika központi és keleti részén
22

 vagy az orosz VK melynek több mint 270 

                                                 
22

 Ritzer, George: Globalization The Essentials, Wiley-Blackwell, West Sussex, UK, 2011. old. 146 
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millió felhasználója van.
23

 Vannak azonban olyan társasági oldalak amelyek csak egy 

országon belül népszerűek, mint Japánban a Mixi 17 milliós felhasználói körrel.
24

 Maga a 

lehetőség, hogy a világon bárki bármelyik pillanatban rákapcsolódhat ezekre a közösségi 

hálókra, igazi globális jelenséggé emeli ezeket a médiákat. 

Külön figyelmet érdemel ebben a mai internetes világban a Twitter. Ennek a közösségi 

hálónak  271 millió aktív felhasználója van, akik naponta 500 millió üzenetet, tweetet 

küldenek el. A felhasználók 79%-a mobiltelelfonon keresztül kapcsolódik a Twitter-re és 

77%-uk az Egyesült Államokon kívüli él.
25

 Kezdetben a Twitter arra szolgált, hogy a 

közösségi hálón belül az ismerősöket tájékoztassák a felhasználók arról, hogy épp mit 

csinálnak. Évek során azonban olyan hálózattá alakult amelyen a kereső különféle 

információkat talál mindenféle eseményről, a világ minden tájáról, méghozzá élőben. Erre az 

igényre reagálva, a Twitteren megváltozott a kérdés is melyre 140 karakterrel válaszoltak a 

felhasználók. Ma már nem az a kérdés, hogy „Mit csinálsz?”, hanem hogy „Mi történik?”.
26

 

Alfred Hermida ezt a jelenséget nevezte el környezeti újságírásnak (ambient journalism), 

vagyis ez valójában azt jelenti, hogy mindenki lehet újságíró aki fontos esemény részése és 

erről információt közöl.
27

  

A Twitter a web 2.0 lényegének legjobb példája, hiszen a felhasználók nem csak saját 

tartalmak hozzáadásával vesznek részt ebben a közösségi hálóban, hanem maga a médium 

koncepciójának kialakításában is közreműködnek. Amikor a Twitter elindult azok a ma 

egyébként teljesen elfogadott, jellemző twitteres tartalmak, mint a retweet, a reply, vagy a 

hashtag nem léteztek. Ezek mind felhasználói kezdeményezésre alakultak ki.
28

 Ma már a # 

vagy a @ jele általánosan elfogadott minden közösségi hálón. A kerítés jelével utána lehet 

keresni képeknek és információknak is, amelyeket maguk az események résztvevői posztoltak 

a közösségi oldalra. Az újságírók is élnek ezzel a Twitter adta lehetőséggel, olyan esetben 

amikor exlúzív eseményekről hivatalos információik még nincsenek.
29

 A twitternek 

egyébként nagyobb a szavahihetősége mint a hatalom által ellenőrzött institucionális 

médiumoknak, de nagyobb a visszaélés lehetősége is.  

                                                 
23

 http://vk.com/catalog.php, 2014. november 9. 
24

 Ritzer, George: Globalization The Essentials, Wiley-Blackwell, West Sussex, UK, 2011. old. 146 
25

 https://about.twitter.com/company, 2014. szeptember 18. 
26

 : https://blog.twitter.com/2009/whats-happening, 2014. szeptember 18. 
27

 Hermida, Alfred: Twittering the News, Journalism Practice Volume 4, Issue 3, Routledge, 2010.VII.8. 
28

 Seward, M. Zachary: The first-ever hashtag, @-reply and retweet, as Twitter users invented them, 

http://qz.com/135149/the-first-ever-hashtag-reply-and-retweet-as-twitter-users-invented-them/, 2014.IX.18. 
29

 Hermida, Alfred, Lewis, C. Seth, Zamith, Rodrigo: Sourcing the Arab Spring, Journal of Computer-Mediated 

Communication, Volume 19, Issue 3, Wiley Online Library, 2014. április, old. 482 
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A közösségi oldalak kiválóan felhasználhatók nagy horderejű események mint például 

fesztiválok, tiltakozások, sportmérkőzések, forradalmak és más világméretű történések 

követésére. Andy Carvin például a Twittert használta amikor 2011-ben az egyiptomi és a 

tunéziai forradalomról tudósított. Carvin az Arab tavasz-ként elhíresült afrikai forradalmi 

hullám történéseiről mintegy 6000 twittet küldött, amelyeknek 1300 helyi információforrása 

volt.
30

 Példáért azonban nem kell ilyen messzire menni,  mert a májusi katasztrófális balkáni 

áradások idején az emberek tweetek küldésével jelezték hol mi történik, hol van szükség 

élelemre, ruhára, vízre. Ismert személyiségek is bekapcsolódtak és a Twitteren hívták fel a 

világ figyelmét a katasztrófára és kérték rajongóikat, segítsnek a bajbajutottakon. 

A közösségi média a világháló azon része mely napról napra változik és újul. Nem 

csak a kapcsolattartást segítik elő a külföldön levő családtagokkal és barátokkal, hanem hírek 

és információk forrásáva alakultak ki és olyan eszközzé váltak melyek megkönnyítik 

mindennapi életünket. Egyre gyakrabban fordulunk a közösségi média felhasználói felé 

valamilyen információ felleése érdekében és egyre ritkábban keresgélünk a világhálón 

webböngésző segítségével. 

Mi fán terem a tudás? 

Kutatásom során azzal is foglalkoztam hol lehet az interneten megtalálni a tudást. A 

google.com böngésző segítségével kerestem az olyan honlapokat ahol a tudás nagy 

valószínűséggel fellelhető, mint például a könytárak és az egyetemek. Kulcsszavakként a 

könyvtár és egyetem szavakat használtam magyar, szerb és angol nyelven, valamint az .edu 

tartománynevet (domain name).  

Táblázat: Hol található a tudás? 

Nyelv Kulcsszó Találat 

Magyar 
könyvtár 6,920,000 

egyetem 13,400,000  

Szerb 
biblioteka 39,500,000 

univerzitet 1,440,000 

Angol 

library 1,700,000,000 

university 190,000 

college 169,000 

 .edu 1,490,000  

 MOOC 8,290,000 
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Néhány megjegyzés a találatok kapcsán. A Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtára a találatok negyedik oldalán volt, első helyen a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

van. Az első oldalon találhatók még a az Országos Szechenyi Könyvtár és a Magyar 

Elektronikus Könyvtár, melynek gyüjteménye 13093 letölthető könyvből áll. Az egyetemek 

keresése során az első oldalon levő találatok közt volt a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, és a Budapesti Corvinus Egyetem, az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem ca hatodik oldalon kapott helyet. 

A szerb biblioteka szó más nyelvekben is használatos, mint példaul a lengyelben így 

sokkal több találat van erre a szóra. Az univerzitet kulcsszó a többek között belgrádi, újvidéki, 

tuzlai, banja lukai és szarajevói egyetemek honlapjá sorolta fel a találatok első oldalán. 

Az angol library szó a többek között a New York-i, torontói és seattle-i könyvtárak 

weboldalát sorolta a találatok első oldalára. A university kulcsszó az oxfordi és cambridge-i 

egyetemek honlapját, valamint a Harvard weboldalát részesítette előnyben. 

A találatok óriási többsége utal arra, hogy a világban hol találjuk meg a tudást, de nem 

ad lehetőséget a tudás elsajátítására az interneten keresztül. Ha az interneten keresztül 

szeretnénk valamilyen tudást elsajátítani akkor a MOOC kulcsszót kell a keresőbe beírnunk. 

Mi az a MOOC vagy  Massive Open Online Course? Magyarul ezt szabad fordításban 

tömegoktatási szabad online tanfolyamnak mondhatjuk. A MOOC-ok olyan internetes 

tanfolyamok melyeket több ezren hallgatnak világszerte általában ingyenesen. A tanfolyam a 

tanár által készített videó előadásokból, feladatokból és tesztekből áll, és lehetőséget ad a 

diákok közötti eszmecserére a tanfolyamon belüli fórumokon. A legnépszerűbb MOOC 

honlapok a coursera.org, edx.org és az iversity.org, Magyarországon az Óbudai Egyetem 

létrehozta a A Kárpát-medencei Online Oktatási Centrumot ami megtalálható ezen a 

honlapon: kmooc.uni-obuda.hu/, ahol részt lehet venni magyar nyelvű MOOC 

tanfolyamokon. Az Újvidéki egyetem idén először kapcsolódott be ebbe mozgalomba és a 

máltai Advenio eAcademy közreműködésével elindította az első MOOC tanfolyamot, igaz 

angol nyelven, de idővel hiszem, hogy szerb nyelvű tanfolyamok is lesznek majd. 
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Következtetés 

Évezredek folyamán a tudás különböző módon jött létre, másként lett tovább adva és 

különféle formákban és különféle helyeken volt őrizve. Az internetnek köszönhetően újabb 

változások elé állunk mind a tartalom, mind a forma, mind a tárolás szempontjából. Az 

internet segíségével a tudás megosztása, továbbadása és gyarapítása is egyre könnyebb és 

gyorsabb lesz. Hozzáférést biztosít azoknak is akiknek anyagi és földrajzi okok miatt eddig 

erre nem volt lehetőségük. Az internet használatával a világ kutatóinak együttműködése 

felettébb egyszerűvé és hatékonnyá válik, és nem csak a kutatók együttműködét könnyíti meg 

az internet de a vállalkozókét, diákokét, tanárokét, különböző szervezetekét is. 

Egyedülálló lehetőséget nyújt az emberiség számára az internet, ezt teljes mértékben 

ki kell használni és ápolni kell. A tudás átadása a legnemesebb cél és az ezt segítő eszközök 

fejlesztése a világ szebb jővőjét jelentik.  
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