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A kutatás módszertana
A kutatás célja: a magyar web-világ jellemzőinek, tartalmának, működési
mechanizmusainak részletes feltérképezése a szórakoztatás és a kultúra területén.
A vizsgált populáció: magyar nyelvű web-oldalak
A vizsgálatba bevont web-oldalak köre:
•

Digitális könyvtárak

•

Online játékok

•

Fórumok

A vizsgálat módszere: tartalomelemzés
A vizsgálat szempontjait elsősorban tartalmi-, használati és közösségépítő elemek
teszik ki.
Az egyes területeken felhasznált elemzési szempontok:

Digitális könyvtárak

I.
•

Belépés

•

Szolgáltatások köre

•

Keresőrendszer, navigáció működése

•

Tartalmi kiterjedtség (művek száma, köre, típusa)

•

Ügyfélszolgálat működése

•

Frissítések ideje

II.

Online játékok
•

Belépési feltételek

•

A játék működése

•

Regisztrált tagok lehetőségei

•

Nyílt- és rejtett részvételi szabályok

•

Résztvevők számának alakulása

•

Stílus, nyelvezet

III.

Fórumok
•

Belépési feltételek, regisztráció jellemzői

•

Nyílt- és rejtett részvételi szabályok

•

Témakörök száma, tartalma, beszélgetések hossza

•

Stílus, nyelvezet, légkör

•

Résztvevők jellemzői, száma

•

A web-oldal látogatottságának alakulása

A vizsgálat időtartama: 2001. október 10-október 29.
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Bevezetés
Kutatásunk elsődleges célja a magyar web-világ egy jól körülhatárolható szeletének,
a kultúrának és a szórakoztatásnak a feltérképezése a rendelkezésre álló
lehetőségek/ szolgáltatások és a honlapokat látogatók szokásainak elemzésével.
Ahhoz, hogy megismerjük az Internetes közösségek működését és az Interneten
elérhető kulturális lehetőségeket, néhány jellegzetes szolgáltatás kiválasztására van
szükség, amelyek egyrészt képviselik a többi hasonló szolgáltatást, másrészt
megfoghatóvá teszik a téma átfogó elemzését.
Választásunk a kulturális örökség megőrzésének tekintetében a művek, adatok
esetén az online könyvtárakra. A szórakoztatás területén a sokoldalú és közkedvelt
online játékoldalakat állítottuk fókuszba, amelyek jól reprezentálják az Interneten
szórakozásra,

kikapcsolódásra

vágyók

körét.

Míg

az

emberi

kapcsolatokat

középpontba helyező internetes szolgáltatások közül a chat és a levelezési listák közt
átmenetet képező, hasonlóan széles témakört felölelő fórumokra esett választásunk.
A kiválasztott „szegmensekben” a legsűrűbben látogatott site-ok felépítésének,
tartalmi- és formai megjelenésének, közösségépítő szerepének, valamint a weblapok
működési dinamikájának vizsgálatával a látogatók közösségének elvárásaira és
csoportdinamikájára, a magyar web-világ kereslet-kínálati egyensúlyának jellemzőire
kerestük a választ. Ennek megfelelően a kutatást kizárólag az Interneten fellelhető
információk segítségével végeztük.
Mivel a web-oldalak elemzésére rendelkezésre álló objektív szempontok a kultúra
területén nem árulnak el sokat a működés valódi lényegéről és az emberi kapcsolatok
alakulásáról, ezért elemzési módszereként a tartalomelemzést választottuk, melynek
során tudományos szabályok segítségével végezhetünk megfigyeléseket a weboldalak tartalmára, felhasználóira vonatkozóan. A vizsgálat eredményeképpen az
adatok kontextusaira megismételhető és érvényes következtetéseket vonhatunk le
egy egységes szempontrendszer kialakításának segítségével.
„A tartalomelemzés a kommunikáció valóságos tartalmának objektív, szisztematikus
és mennyiségi leírására alkalmas kutatási technika” (Berelson 1952, 18.old.) ezen
funkciójára építve alkalmas strukturálatlan tartalmak összevetésére, egységek és
szabályok alkotására.
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Az elemzés során az emberi kapcsolatokat vezérlőelvként tekintve haladunk az
egyszerű adatközlési szolgáltatásoktól a tartalomközlés mellett a közösségépítésre
alapozó web-oldalak elemzése felé, azon belül is az egyszerűbb felépítésűtől a
bonyolultabb szerkezet bemutatása felé.
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Digitális könyvtárak
A magyar könyvtárak, mint a kulturális örökség fontos hordozói az Interneten az
alábbi formában jelennek meg olvasóik számára:
I.

digitális könyvtár kizárólag elektronikus tartalommal

II.

hagyományos könyvtár online szolgáltatásokkal

III.

hagyományos könyvtár statikus megjelenése a weben

IV.

online keresők

Ezen típusok jól látható módon az online jelleg, szolgáltatások különböző mértékét
hordozzák a teljesen elektronikus működéstől egészen az egyszerű webes
megjelenés formájáig. Ezen kiválasztott csoportokat az alábbi, egységes elemzési
szempont rendszer alapján vizsgáljuk:
•

Belépés, regisztráció

•

Szolgáltatások köre

•

Keresőrendszer, navigáció működése

•

Tartalmi kiterjedtség (művek száma, köre, típusa)

•

Ügyfélszolgálat működése

•

Frissítések ideje

Az Interneten megjelenő könyvtárakra egységesen jellemző, hogy ingyenes
formában állnak rendelkezésre, használatuk nem igényel regisztrációt és belépést.
Szolgáltatási körük minden esetben kiterjed a könyvtár történetének, használatának,
működésének,
választékában

alkalmazottainak
azonban

igen

bemutatására.

nagy

eltéréseket

Az

online

szolgáltatások

tapasztaltunk

vizsgálódásaink

folyamán, amelyet az egyes könyvtártípusoknál részletesen ismertetünk. Az
alkalmazott

keresőrendszerek

hasonló

felépítésűek,

lényeges

eltérést

ritkán

tapasztaltunk. A könyvtárak tartalmában a digitális könyvtárak esetén fedeztünk fel
lényeges különbségeket, a hagyományos könyvtárak a kultúra minden írásos
formáját

tartalmazzák,

sokszor

még

videó-

és

hanganyaggal

kiegészülve.

Ügyfélszolgálat tekintetében minden könyvtárnál feltüntetik az összes elérhetőségi
formát, amely legtöbbször email-címmel is kiegészül, ezen a területen egy-két
kiemelkedő

könyvtár

szerepel

példaként.

A

honlap

tartalmának

frissítése

természetesen nagymértékben függ a könyvtár internetes megjelenésének jellegétől,
míg az elektronikus könyvtárak az utóbbi héten frissítették adataikat, addig a
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hagyományos könyvtárak esetében előfordul, hogy évekkel ezelőtt létrehozott
weboldal még az akkori formájában, tartalmában áll az ügyfelek rendelkezésére.

I.

Digitális könyvtárak kizárólag elektronikus tartalommal

Az elektronikus könyvtárak minden szolgáltatása, dokumentuma virtuális formában
áll rendelkezésre, így a navigáció, a keresés és a letöltés lehetőségei meghatározóak
a használat során. A legszélesebb körű szolgáltatással a Magyar Elektronikus
Könyvtár (MEK) (http://mek.oszk.hu/) rendelkezik ezen a téren.
A MEK a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program és az Országos
Széchényi Könyvtár egyik projektje. Az elektronikus könyvtár a magyar nyelvû vagy
magyar vonatkozású, oktatási, tudományos, vagy kulturális célokra használható,
szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumok központi gyűjtőhelye.
A

web-oldal

grafikai

megjelenése

egyszerű,

menürendszere

viszont

annál

kiterjedtebb. A leírásokból megismerhetjük a digitális könyvtár működésének,
használatának legfontosabb alapszabályait és lehetőségeit. Tájékozódhatunk a
legfrissebb információkról, a könyvújdonságokról, a szoftverek használatáról,
segédprogramok alkalmazásáról (például a magyar ékezetes betűk kezeléséhez, a
tömörített

tartalmak

kicsomagolásához).

Különféle

linkek

állnak

az

olvasó

rendelkezésére a hazai- és a külföldi digitális tartalmak eléréséhez, így például a
magyar e-szövegek, a magyar elektronikus újságok, a magyar elektronikus
könyvtárak, magyar elektronikus könyvkiadók, magyar levelezőlisták archívumai,
valamint különféle online könyvtári katalógusok. A digitális tartalmak között az ún.
Olvasóteremben témák szerint böngészhetünk, de katalógus alapján is kereshetünk
olvasnivalót kulcsszó, szerző és cím szerint böngészve.
A gyűjtemény egyes részeiből kiállításokat készítenek és plusz szolgáltatásként
családfa kutatást is támogatnak.
Visszacsatolási lehetőséget egyrészt a Vendégkönyv, másrészt a rendelkezésre álló
levelezõlista és a Javaslatok és kérdések számára rendelkezésre álló űrlap biztosít.
Jelenleg 3800 digitális dokumentum áll rendelkezésre az Olvasóteremben az alábbi
témakörök szerint csoportosítva:
•

Természettudományok
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•

Műszaki tudományok, ágazatok

•

Társadalomtudományok

•

Humán területek, kultúra

•

Kézikönyvek és egyéb kiadványok

Az elektronikus anyagok egyrészt weben keresztül, másrészt gopheren át és BBS
felhasználásával is elérhetőek a legelterjedtebb dokumentumformákban ( így például:
ASCII, HTML, PostScript, Adobe PDF, TeX. Word for Windows, RTF, SGML, Ventura,
WordPerfect).
A MEK-ben elérhető elektronikus dokumentumok elsősorban könyvek, novellák,
versek, tanulmányok, konferencia elõadások, disszertációk, szótárak, térképek
formájában állnak rendelkezésre, a MEK nem tartalmaz cikkeket, periodikákat. Az
elektronikus könyvtárban megjelenő műveket nem lektorálják.
A MEK bevonja felhasználóit a fejlesztésbe, lehetővé teszi anyagok közzétételét,
publikálását, a dokumentumok digitalizálásában és elrendezésében való részvételt.
A MIT-HOL szolgáltatás keretében az Országos Széchényi Könyvtárral közösen
virtuális könyvtári segítségnyújtást végeznek, ahol 2 napon belül ígérnek válasz
emailt.
A könyvtár használat intenzitása a webaudit alapján márciusban, áprilisban és
májusban volt a legerősebb. A felhasználók körében a MEK online kérdőíves
megkérdezést végez, melynek eredményeit folyamatosan meg lehet tekinteni a
felkínált link alatt. 2001. Október 29-én 837-en töltötték ki a kérdőívet, melyből
kiderült, hogy a felhasználók:
•

40%-a otthonról internetezik

•

37%-a munkahelyről használja az internetet

•

64%-a rendszeresen használja a digitális könyvtár szolgáltatásait

•

26%-a hetente többször használja a digitális könyvtár szolgáltatásait

•

37%-a tanulás céljára használja a digitális könyvtár szolgáltatásait

•

38%-a szórakozás céljára használja a digitális könyvtár szolgáltatásait

•

36%-a szakirodalmat keres a digitális könyvtárban

•

32%-a szépirodalmat keres a digitális könyvtárban

•

legtöbben szeretnék letölteni az elektronikus adatokat
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•

átlagosan, az ötfokozatú skálán 4-esre értékelik a MEK működését (tartalom 4,0,
kezelhetőség 4,1, külalak 3,5)

•

a felhasználók 10%-a ritkán vagy egyáltalán nem talál hasznos dolgokat a MEK
honlapján

•

55%-a férfi – 45%-a nő

•

43%-a 20-29 éves korosztályba tartozik

•

57%-a felsőfokú végzettségű

•

90%-a Magyarországon él

•

47%-a Budapesten, 42%-a vidéki városban, 11%-a községben él

•

60%-a hasznosnak tartja a keresőt

A Magyar Elektronikus Könyvtárhoz hasonlóan széleskörű szolgáltatásokkal áll az
Internetezők rendelkezésére a Neumann-ház (http://www.neumann-haz.hu/),
amelynek tulajdonosa a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ
Kht.
A Neumann-ház szolgáltatásai:
•

Az Interneten elérhető – a magyar kulturális örökség körébe tartozó –
dokumentumok

katalógusának

(WebKat.hu)

építése,

melynek

keresője

többfunkciós, többvonatkozású és összetett. Kulcsszavak, szempontok, témák,
Internet címek és közgyűjtemények szerint lehet keresni, vissza lehet nézni
korábbi sikeres keresések eredményeit. Súgó és email áll a felhasználók
rendelkezésére. A művek számára vonatkozóan nincs elérhető adat, a művek
jellegére a keresés eredményéből lehet következtetni, amely lehet digitális
folyóirat cikk, intézmények anyagai, magánszemélyek honlapjain található
anyagok, elektronikus könyvtárak anyagai.
•

A Digitális Irodalmi Akadémia tagjai teljes életművének digitalizálását és
hálózati közzétételét végzi. Külön elektronikus könyvtárnak tekinthető, így
elemzésére a későbbiekben részletesen is kitérünk.

•

A Bibliotheca Hungarica Internetiana állományának gyarapítása főként kritikai
kiadások feldolgozásával. Ebbe a gyűjteménybe elsősorban szépirodalmi
művek és azok kritikai írásai kerülnek be, amelyeket az irodalmi szakértők arra
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érdemesnek

találnak.

A

szolgáltatást

a

Nemzeti

Kulturális

Örökség

Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatja.
•

A magyar klasszikusok összes költeményének digitalizálása és internetes
publikálása. 28 magyar klasszikus digitális formában elérhető művei, pop up
ablakban, jó navigációs rendszerrel, de kereső nélkül áll az olvasók
rendelkezésére.

•

Kortárs művek eljuttatása az olvasókhoz. A link kettő kortárs szépirodalmi
alkotást rejt magában.

•

Magyar nyelvű CD-Romok adatbázisának létrehozása és folyamatos frissítése.
Témáját tekintve mindent tartalmaz egy helyen, ami magyar nyelven
megjelent, így például a számítógépes játékoktól (Logikai játékok válogatása)
és oktató programoktól (Art Puzzle), a digitalizált irodalmon (Ablak Zsiráf,
szótárak) át egészen a katalógusokig (pl. Magyar Bélyegek Katalógusa) kb.
1300 CD-Rom adatait tartalmazza. A címeket csak ábécé sorrendben lehet
keresni, téma szerint nincs keresési lehetőség. Utolsó frissítés 2001. október
24-én történt. Emellett az adatbázis tartalmazza a magyar CD-Rom kiadókat
és fejlesztőket elérhetőségeiket feltüntetve.

•

Négy saját fejlesztésű CD-Rom a magyar könyvtár történelem, a budapesti
múzeumok és az 1848-as forradalom témák területén.

•

Educatio folyóirat online változata, amely az Oktatáskutató Intézet kiadványa
az oktatást érintő témaköröket górcső alá helyezve.

•

Magyar (48 db) és angol (8 db) nyelvű dokumentumok a természettudomány,
tudománytörténet és a csillagászat témakörében.

A Neumann-ház oldala nagyon jó navigációs szisztémával működik, minden oldal
tetején kényelmesen használható a főmenű.
A web-oldalt működése óta 2 millióan keresték fel, az egyes oldalak közül a digitális
irodalmi akadémia oldalát látogatták meg legtöbben (több, mint 600 ezren), a többi
oldalt hozzávetőleg 100-150 ezren tekintették meg 1998 március elseje óta. Naponta
minimum 500-an, maximum 3500-an keresik fel valamely oldalt a web-oldalon.
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A honlapon az irodalmi műveken felül még bemutatkozó anyagok, jogszabályok,
működési szabályzat, sajtóanyagok, előadások anyagai, újdonságok, rendezvények,
kiírások, versenyfelhívások találhatóak a könyvtár működésével kapcsolatosan.
A

Neumann-ház

szolgáltatásai

között

említett

Digitális

Irodalmi

Akadémia

(http://www.irodalmiakademia.hu/scripts/DIATxcgi?infile=diat_vm_main_menu.html)
1998. június 2-án 39 taggal alakult meg, taglétszáma jelenleg 61. Az Akadémia célja
elsősorban azon kortárs magyar szerzők műveinek digitalizálása, elérhetővé tétele,
akiket tagjai sorába választ. Évente egy kortárs és egy posztumusz taggal bővül
szervezetük.
Az

adatbázishoz

szükséges

anyagok

teljeskörű

beszerzését,

rendszerezését,

digitalizálásra történő előkészítését az érintett írók, költők mellett az általuk
választott, a műveiket legalaposabban ismerő szakértők végzik.
A digitális könyvtár menüje tartalmazza a működés bemutatását, az irodalmi
előkészítés menetét, a megjelent sajtóanyagokat és a program munkatársainak
bemutatását. Az újdonságok menüpont ismertetné a legfrissebb bekerülő művek
körét, de ez a funkció jelenleg nem működik a művek feldolgozása miatt.
A nyitóoldal 52 kortárs író, költő nevét tartalmazza, akikre kattintva elérhető
önéletrajzuk, digitalizált könyveik, a megjelölt szakirodalmi forrásuk, bibliográfiájuk
és szakértőjük.
Az adatbázis használatát megkönnyíti, hogy minden oldalon található kereső és súgó.
A digitalizált művek letölthetőek, de tartalmuk a honlapon is olvasható. A letöltés zip
fájlban tömörített formában történik, a dokumentum megjelenési formáját tekintve
html alapú, tartalomjegyzéke hiperlinkek segítségével működtethető.
Az Evangélikus elektronikus könyvtár (http://www.lutheran.hu/inhkvt.htm) kis
méretű, de teljesen digitális alapon működő könyvtár elektronikus folyóiratokkal (5
db), gyülekezeti és egyházmegyei kiadványokkal (7 db), egyházunk törvényei
kiadvánnyal, elektronikus könyvekkel ( szám szerint 9 db) és egy megigazuláshoz
tartozó nyilatkozattal. Az elektronikus tartalmat hiperlinkekkel lehet elérni, nincs
letöltési lehetőség, az oldal nem ajánlja fel a nyomtatható verzió formát, minden
behívható html formátumban áll rendelkezésre, nincs keresési lehetőség a
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dokumentumok között. Egy oldalon elhelyezett tartalomjegyzék segítségével minden
átlátható.
A Corvinus Library (http://www.net.hu/corvinus/) magyar létrehozású digitális
könyvtár, de kizárólag angol nyelven érhető el. Magyarország történelmét mutatja be
művek, linkek segítségével. Ábécé sorrendű hiperlinkes felsorolás található a
rendelkezésre álló művekről. Kereső nem áll rendelkezésre. Statikus oldal, 1996-1999
között hozta létre a Hungary Network és a Hunyadi Ocs. MK.
A Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár (http://www.nlvk.hu/hek/) egyedi
módon kizárólag a városról szóló elektronikus dokumentumokat gyűjti és bocsájtja
olvasói rendelkezésére.
Témájuk szerint az alábbi területekre vonatkoznak a könyvtár által gyűjtött digitális
dokumentumok:
•

a város történetével és jelenével foglalkozó dokumentumok, a város jövőjére
vonatkozó tervek, fejlesztési koncepciók, stb.

•

Hódmezővásárhelyen kiadott művek

•

Hódmezővásárhelyi szerzők bárhol és bármilyen nyelven megjelent művei

•

Németh László Városi Könyvtár régi hírlap- és folyóirat-állománya

Megjelenési mód szerint a könyvtár a nyomtatásban megjelent művek digitalizált
változatát és elsődlegesen elektronikus formában megjelenő műveket (tanulmányok,
szakdolgozatok, egyéb kéziratok) szolgáltat.
A Hódmezővásárhelyi Elektronikus Könyvtár online szolgáltatásai:
•

A régi könyvek internetes katalógusa a könyvtár 1800 előtt megjelent
műveit tartalmazza, amely összesen 160 kötetet tesz ki. Ez a gyűjtemény
jelenleg az olvasók számára hozzáférhetetlen. A virtuális katalógus részben
pótolja ezt a hiányt, mivel a dokumentumok részletes leírása mellett a
könyvek digitális fotóját is bemutatja. A kereső időrend, név, cím,
nyomdahelyek és tárgyszó alapján tesz lehetővé böngészést.

•

A CD-ROM katalógusban kb. 300 db CD-Rom áll rendelkezésre tematikailag
feldolgozott

formában,

melyekben

betűrendes

kereső

segítségével
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választhatunk. A választás eredményeképpen a CD-Romokról rövid leírást és a
kiadó megnevezését, valamint egy képet láthatunk a CD-Rom kinézetéről, a
hozzá tartozó online katalógus nem működik.
•

Web-Opac A könyvtári katalógus internetes felülete. A keresés a könyvtár
anyagaiban szerző, cím, kulcsszó, tárgyszó, osztályozási jelzet, cikk szerint
történhet.

•

Virtuális kiállítások, melyek elsősorban helytörténeti jellegűek, illetve
évfordulókhoz, eseményekhez kapcsolódnak.

A könyvtár dolgozói emailben kaphatnak visszacsatolást a virtuálisan tevékenykedő
olvasóktól.
A könyvtár elektronikus dokumentum állományának formája és mérete:
1. e-dokumentumok:

A

•

e-könyvek (6 link)

•

cikkgyűjtemények havi bontásban (10 link)

•

szépirodalom (7 link)

•

bibliográfiák, repertóriumok (9 link)

•

tanulmányok, dolgozatok (3 mű)
Jász-Nagykun-Szolnok

(http://www.vfmk.hu/vfek/index.htm)

Megyei
1999-ben

Elektronikus
alapították,

Könyvtárat
szolgáltatásában

jelenleg 120 kortárs szerző művei érhetők el.
Kereséskor a kereső szavak illesztése, a találatok bemutatásának formája és
sorrendje állítható be, de sajnos a kereső nem működik.
A bemutatott elektronikus könyvtárakon felül még elvileg létezik az ún. JAM
elektronikus könyvtár és a Pázmány Péter E-Könyvtár, amelyeket szerverhiba miatt
nem tudtunk elérni.
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II. Hagyományos könyvtár online szolgáltatásokkal
Az Interneten megjelenő könyvtárak második nagy csoportját azon hagyományos
könyvtárak képezik, amelyek online szolgáltatásokat is nyújtanak. Az online
szolgáltatás lehet egyszerű ügyintézés (például kölcsönzési idő hosszabbítása), online
katalógus

használata

vagy

akár

elektronikus

dokumentumok

közzététele

a

hagyományos könyvtári tevékenység mellett.
Az alábbi rövid statisztika jól szemlélteti, hogy az Interneten jelenlévő könyvtárak
milyen arányban alkalmaznak online katalógusokat, illetve telneten keresztül elérhető
adatbázisokat, keresőket.
Könyvtárak az Interneten:
•

Felsőoktatási könyvtárak (82 honlap, 48 online katalógus, 16 telneten elérhető
katalógus)

•

Szakkönyvtárak, kutatóintézetek (47 honlap, 23 online katalógus, 6 telneten
elérhető katalógus)

•

Megyei könyvtárak (19 honlap, 16 online katalógus, nincs telneten elérhető
katalógus)

•

Városi, községi könyvtárak (115 honlap, 18 online katalógus, nincs telneten
elérhető katalógus)

Jól látható, hogy a könyvtár jellege erőteljesen befolyásolja az Internetes aktivitást,
míg a felsőoktatási intézmények és szakkönyvtárak élen járnak ezen a területen és
nagy arányban alkalmazzák az Internet adta lehetőségeket, addig a városi
könyvtáraknak csak 10%-a él ezzel az előnnyel.
Vizsgáljuk meg az online szolgáltatások működését ezen könyvtárak esetében is!
Tekintsünk két kiemelkedő online aktivitású, alapvetően hagyományos jellegű
könyvtárat, az Országos Széchényi Könyvtárat, valamint a Szabó Ervin Könyvtárat!
Az Országos Széchényi Könyvtár (http://www.oszk.hu/) honlapján a könyvtár
részletes bemutatása mellett az alábbi online szolgáltatásokkal várja az arra járó
Internetezőket:
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•

Online olvasói katalógus, amely nem működik web-alapú formában,
viszont a telneten keresztül elérhető NEKTÁR (Nemzeti Könyvtári Átfogó
Információs Rendszer) néven.

•

CD-Rom adatbázis- közös a Neumann-házzal, ott már bemutatásra került
működése.

•

Dokumentum-előkészítés

kutatói

olvasójeggyel

rendelkező

olvasók

számára online űrlap kitöltésével, miután emailben értesítik a megrendelőt.
•

HEKTOR – keresés hazai és külföldi irodalmakban, videószalagokban és
ponyvákban online katalógus segítségével.

•

HUNI adatbázis, azaz Hungarika Információ. Az adatbázis egyrészt a
határainkon kívül élő magyarság tudományos, alkotó tevékenységéről,
kulturális életéről, politikai és gazdasági helyzetéről ad tájékoztatást. Másrészt
tudósít a külföldi kutatók, írók, publicisták magyar vonatkozású közleményeiről
és a magyarországi kutatók, írók, publicisták külföldi magyar vonatkozású
közleményeiről, a magyar tudományosság nemzetközi visszhangjáról. Az
adatbázis utolsó frissítését 2001. szept. 10-én végezték. Tételszám: 20273
periodikum, 12433 testületi, 206 szakcsoport tétel.

•

IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma Adatbázis. Az
adatbázis 1993 óta épül. Tartalmazza a Magyarországon kiadott és az
Országos

Széchényi

Könyvtárba

beérkezett

társadalom-

és

természettudományi időszaki kiadványok válogatott cikkanyagát. Az adatbázis
havonta kerül frissítésre és online formában érhető el.
•

Külföldi Könyvek Online Katalógusa. Az adatbázis az 1987 óta külföldön
kiadott és a könyvtár által beszerzett könyvek bibliográfiai leírását tartalmazza.
A tételek száma 2000 januárjában kb. 26500, mintegy 2000 tételnyi éves
gyarapodással.

•

Keresési lehetőség a magyar könyvészet témakörben.

•

Magyar Könyvtári Folyóiratok tartalomjegyzéke.

•

Magyar Nemzeti Bibliográfia.

•

A MANCI (Magyar és Nemzetközi Cikkek, 1985-) adatbázis a magyar
könyvtár- és információtudományi periodikumok teljes körű, a külföldi
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folyóiratoknak pedig válogatott, kurrens feldolgozása alapján épül. A tételek
száma jelenleg kb. 36000, mintegy 2000 tételnyi éves gyarapodással.
•

A Nemzeti Periodika Adatbázis a magyarországi könyvtárakban található
külföldi folyóiratok lelőhelyjegyzéke. Az adatbázis a világ minden tájáról érkező
több mint 42.000 cím bibliográfiai adatait és a hozzájuk tartozó kb. 1 000
000 lelőhely-információt tartalmazza. Ez a szolgáltatás telneten keresztül is
igénybe vehető.

•

MIT-HOL virtuális könyvtári szaktájékoztatás emailen keresztül

A könyvtár jó példa az Internet adta lehetőségek maximális kihasználására.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (http://www.fszek.hu/) más jellegű online
szolgáltatásokkal várja olvasóit.
1. Egyrészt emailen áll rendelkezésre
•

kölcsönzési idő hosszabbítás

•

Könyvtárközi kölcsönzés

•

Zenei anyagok könyvtárközi kölcsönzése területeken.

2. Letöltési lehetőséget nyújt könyvtárosok számára.
3. Online keresést tesz lehetővé a katalógusban (a keresés szerző, cím, tárgyszó,
lelőhely, jelzetek, fogalom, lelőhely szerint a kiadási idő, dokumentum típus és nyelv
szerint valósul meg. A keresés eredményénél beállítható a találatok száma és a
rendezés szempontja. A találatok kérhetők rövid- és hosszú formában, megtekinthető
az anyag státusza, rendelkezésre állása, viszont nincs nyomtatási- és letöltés
lehetőség sem.)

III. Hagyományos könyvtár statikus megjelenése a weben
A Debrecen Városi Könyvtár (http://www.c3.hu/~debrbibl/) weboldala nagyrészt
statikus információkból épül fel, igényesen bemutatva a könyvtárat, annak
működését, szolgáltatásait és támogatóit. Emellett tartalmaz egy virtuális kiállítást
Debrecen Helytörténeti Múzeumából kiválasztott képekből Debrecen Fürdői címmel.
Nem nyújt online szolgáltatást ügyfelei részére.
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Az ELTE Egyetemi Könyvtár (http://lib.elte.hu/) honlapja felsőoktatási intézmény
volta

ellenére

könyvtár

bemutatást

(nyitva

tartás,

elérhetőség,

történet,

szolgáltatások, CD-Romok) tartalmaz, valamint néhány kiválasztott könyvtári linket
más könyvtárakra, gyűjteményekre. Online katalógus létezik, de nem működik.

IV. Online keresők
A kulturális örökséget közvetlenül a könyvtárak tartalmazzák, de elérésüket,
hasznosulásukat elősegítik a rendelkezésre álló online kereső rendszerek, melyek
egyszerre több adatbázisban való keresést tesznek lehetővé.
A Mokka (http://www.mokka.hu/) Magyar országos közös katalógus 17 könyvtár
együttműködésével 2001 febuárja óta működik ebben formában.
Összetett keresési beállításaival áll a felhasználók rendelkezésére, amely az alábbi
szempontokat jelenti:
Szerző, cím, tárgyszó, ISBN, ISSN, ETO, lelőhely, kiadó, MOKKA azonosító, eredeti
azonosító, ország, megjelenés helye, más osztályozás, más azonosítók, speciális
dokumentum adatok, kiadási idő, nyelv, dokumentum típus, találatok száma és
rendezési elve.
A keresés eredményét le lehet tölteni, rövidített- és hosszabb változatban is
megtekinthető. A mentés vonatkozhat egy dokumentumra és az összes találatra, de
nem áll rendelkezésre nyomtatási lehetőség.
A közös kereső létrehozásának támogatói:
•

Nemzeti Kulturális Örökségek Minisztériuma

•

Soros Alapítvány

•

Nemzeti Kulturális Alapprogram

•

Open Society Institute

•

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

A KözelKat (http://www.lib.klte.hu/kozelkat/) közös online katalógus 13 egyetemi
könyvtárban való keresésre alkalmas egyidejűleg.
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Kereséskor be lehet állítani, hogy a 13 egyetem közül melyek adatbázisában kíván
keresni a felhasználó, a továbbiakban szerző, cím, tárgyszó és jelzet alapján kereshet
az adatbázisban és beállíthatja az egy oldalra kiírt találatok számát.
A SZIRÉN (http://www.sziren.com/menu/hatos.htm) Integrált Könyvtári Rendszer,
amely a megye és a könyvtártípus kiválasztása után nyújt keresési lehetőséget az
összes tagkönyvtár adatbázisában az alábbi szempontok szerint: cím, szerző, sorozat,
tárgyszó, ISBN szám, kiadó, megjelenés éve, helye.
A keresési szempontok közötti logikai kapcsolat beállítható és az egy oldalra kiírt
találatok számát is befolyásolhatja a felhasználó. A találatok kiírásakor nincs
nyomtatási-, mentési lehetőség.
Hasonló alapelveken működnek további kisebb méretű közös online katalógusok, így
például a katolikus egyházi könyvtárak között a Theca és a Corvina rendszert
használó könyvtárak között a Vocal keresőrendszer.
Érdekes módon egyik könyvtárnál sem működik semmilyen jellegű közösségépítési
funkció, pedig a fórum igazán hasznos lenne a keresési módszertanban, illetve
szakmai kérdések eszmecseréjében.
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Online játékok
Az online játékok web-oldalainak megtekintésekor kialakult szempontrendszer az
alábbi fő eltéréseket tárta fel:
θ

a játék célja (szórakozás, reklám, verseny, nyeremény, ismerkedés)

θ

a játék típusa (logikai, szellemi, ügyességi, szerencsejáték)

θ

a játék komplexitása (egyszerű, stratégiai, komplex)

θ

a személyes kapcsolat szerepe (egyáltalán nem játszik szerepet, a játék
velejárója, a játék lényege)

θ

a játék időbeli intenzitása (egyszeri, folyamatos, időszakos)

Az online játékok működését, felépítését alapvetően a játék megalkotásának célja
határozza meg, ezért további elemzésünket ezek szétválasztására építjük. Jellemzőik
között akad átfedés, de lényegileg más a mozgatórugójuk, ezáltal közönségük és
használatuk.

Szórakoztatás
Az online játék legegyszerűbb szerkezetű változata, melynek elsődleges funkciója a
kikapcsolódás, a kellemes időtöltés.
Az előbbiekben ismertetett szempontok szerint rengeteg vállfaja létezik az egyszerű
amőbától kiindulva egészen a stratégiai játékokig.
A vizsgálat során továbbra is az emberi kapcsolatokat előtérbe állítva a szórakoztató
játék legegyszerűbb változata a különféle honlapokon elérhető, egyedül vagy a
számítógéppel szemben játszható játékok, így például a www.holgyforum.hu
honlapon elérhető amőba, kígyó, tetris, céllövölde. Ezen játékok egyszerűen a
honlapról indíthatók mindenféle előzetes regisztráció nélkül. A játék során a
gyorsaság, az ügyesség játszik szerepet, mialatt pontokat lehet gyűjteni. A játék
kivitelezése igen egyszerű ebben az esetben. Indításakor egy felnyíló pop up
ablakban jelenik meg a játék mindenféle szabályt és leírást nélkülözve. A játék
lefolyása néhány másodperc ill. perc. A játék végeredménye egy pontszám, illetve a
számítógéppel szembeni győzelem/ vereség tényének megállapítása. A játék
grafikája és felépítése egyszerű, nincs testreszabási, beállítási lehetőség. A játék
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tulajdonosa egyértelműen az a web-oldal, ahonnan felnyílt az ablak. Nem alkalmaz
menürendszert és nem használják reklámcélokra. A játék befejeztével az ablak
egyszerűen

becsukható.

Nincs

mód

visszacsatolásra,

más

emberekkel

való

beszélgetésre, a pontok több játékon át való gyűjtésére, top listára való
feliratkozásra. A működés jellege miatt nem lehet behatárolni a használók körét,
jellemzőjét, sőt számosságát sem.
Hasonló élményt tölt be a www.habostorta.hu oldalon található kígyó nevű játék,
amely szintén egy pop up ablakban nyílik meg, de ez már tartalmaz rövid leírást a
játék kezelésére és a játékhoz minimálisan szükséges számítógép felszereltségre
vonatkozóan. A felnyíló ablakban a játék feletti mezőben szalagbanner hirdetést
olvashatunk és lehetőség van az alábbiakban bemutatásra kerülő győzelemért folyó
játékra is, ha a felhasználó regisztráltatja magát. Ekkor felkerülhet a toplistára, így a
játék élvezete párosulhat a versengés motivációjával. A játéknak kb. 2400 regisztrált
felhasználója volt ezidáig és az első helyen lévők 5 millió pont felett teljesítettek,
amely igen kitartó játékot igényel. A felhasználók körére vonatkozóan nem tudunk
következtetni, mivel a felhasználói neveken kívül nem áll rendelkezésünkre más adat,
a fórumban nem olvasható ilyen topic. (A főoldal látogatóinak összetételét csak nem
szerint ismerjük, a www.habostorta.hu oldal regisztrált felhasználói jelenleg
(2001.október) 86000 körül mozog, ezen belül 32000 lány és 54000 fiú található.) A
játék plusz szolgáltatása még, hogy a regisztrált játékosoknak egy egyszerű
klikkeléssel tudunk írni emailt, amely megteremti a kapcsolatfelvétel és -kialakítás
lehetőségét.

Reklám
A szórakoztatáshoz hasonlóan egyszerű felépítésű játékok, amelyek gyorsan
elérhetőek, lejátszhatóak. Céljuk adott cég vagy termék reklámozása a háttérben
vagy a játék végén. Indításakor szintén felnyílik egy külön ablak, amelyben a játék
használható. Erre a játék típusra színvonalasabb kidolgozás, képi megjelenítés
jellemző. Az animált nyitóoldal rövid leírást tartalmaz a játék menetére és céljára
vonatkozóan A játék során pontgyűjtésre van lehetőség, amellyel fel lehet kerülni a
nyitóoldal toplistájára, de a pontok nem halmozhatóak, csak egy játék során lehet
azokat elérni. Reklámcélú játékra jó példa a www.habostorta.hu című web-oldalon
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elhelyezett Szerelem nevű játék a Procter and Gamble szponzorálásával, amely az
Old Spice és a Secret termékek reklámjával készült. A használók köre a honlap
jellegéből adódóan valószínűleg a fiatalabb (14-24 év közöttiek) korosztályból tevődik
össze.
Pontgyűjtés, versengés
A www.habostorta.hu oldalon található kvíz játék különféle témákban teszi próbára
a játékosokat, akiknek 10 kérdésre kell választ adniuk az általuk kiválasztott
témában. Egymás után akár több kvíz is játszható. A játékot csak a regisztrált
felhasználók

játszhatják,

segítségével

az

elért

teljesítménynek

megfelelően

pontszámokat és virtuális forintokat gyűjthetnek, amelyeket aztán a habshopban
levásárolhatnak 1000 Ft maximális érték erejéig. A játék tudásra, tájékozottságra
épít, a játékosok egyedül játszanak és rögtön megtudhatják válaszaik helyességét és
az elért pontszámot, de nincs közvetlen kapcsolatuk más játékosokkal. Pontszámok
alapján felkerülhetnek egy toplistára, a virtuális forintokkal pedig vásárolhatnak.
A kvíz jelenlegi témái szerint az alábbi területeket érinti:
•

Általános, mix

•

Természettudomány

•

Társadalomtudomány

•

Sztárvilág, filmek

•

Ünnepek

•

Gasztronómia

•

Sport

Az oldalnak nincs önálló domain neve, a habostorta oldalán érhető el. A résztvevők
körére nem lehet következtetni. A habostorta fórum oldalán csak néhányszor
említették a kvíz játékot, önálló topic nem jött erre létre. A kérdéseket folyamatosan
bővítik.

Nyeremény
A nyereményjátékok lényege felépítésüket tekintve az online játékkal elért
nyeremény, de a felépítésben eltérő hangsúlyt kapnak az egyes elemek, amely
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alapján három fő csoport különböztethető meg, az első a reklámjáték, a második a
szerencsejáték, míg a harmadik a nyereményért folytatott online játék.
Az első lényege a az erős reklámtartalommal töltött gyors játék, míg a második típus
a szerencsére alapoz, a harmadiknak pedig a játék lényege, ahol a nyeremény
alapvetően motivációs célokat szolgál az oldal látogatottságának növeléséhez,
emellett természetesen a felajánlott ajándék egyben reklámhordozó is.
A reklám célú nyereményjátéknál legtöbbször a játék tartalom igazából csak az
adatok regisztrációja miatt szükséges. Ehhez a típushoz tartozik például a
www.noklapja.hu oldalon található számtalan nyereményjáték, amelyek mindegyike
néhány totoszerű kérdést tartalmaz az adott nyereménytárgyra vonatkozóan, majd
az email-cím és a postai cím beírását kéri a játékostól, aki ezzel bekerül a
sorsolásban résztvevők közé. Jelenleg hat ilyen típusú játék található ezen az oldalon
az alábbi nyereményekért:
•

Grafológiai elemzés

•

AVON kozmetikai csomag

•

Fitness bérlet

•

Egyéni edzésterv

•

Cukorgyantázás

•

Libri könyvek

Ezen nyereményjátékokat bannerek segítségével reklámozzák más weboldalakon is,
a nők lapja weboldalán egy rövid szöveggel kísért kép formájában jelenik meg,
főcímként a nyereményjáték nevet viselve. A reklámcélú játékokra egyöntetűen
jellemző a gyors és egyszerű kitöltés, valamint a többi emberrel való kapcsolat
hiánya.
Hasonló játékot találhatunk az alternatív zenei kínálattal rendelkező www.bahia.hu
oldalán, ahol egy zenei kérdésre választ adva a bejelölt CD lemezt lehet megnyerni
természetesen név és emai-cím feltüntetéséért cserébe. Ugyanígy működik a
www.port.hu oldalán lévő CD-ért folyó nyereményjáték.
Ennél kicsit összetettebb az oldal látogatottságát és ismertségét növelni kívánó
képeslapküldő játék, mely a „Küldj egy mosolyt!” elnevezés alatt működik. A játék
lényege, hogy az vehet részt a napi, a heti és a hónap végi sorsoláson, aki hetente
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legalább egy virtuális képeslapot elküld mindig egy újabb email-címre barátainak. Aki
több helyre küldi el a képeslapokat, az nagyobb eséllyel indul a sorsolásokon, mivel
többször bekerül a sorsolásra kerülő listába. A játékot erős online reklámkampány
övezi, grafikai felépítése igényes, vidám és ezáltal meglepetés erejű. Közösségépítést
nem támogat, nem igényel tudást vagy ügyességet. Az oldal felépítése minden
igényre kiterjed, nyomtatható formát állíthatunk be egy perc alatt, elküldhetjük
barátainknak a cikket, részt vehetünk a fórumban és regisztráltathatjuk magunkat. A
www.noklapja.hu oldalon történő regisztráció rengeteg szolgáltatást nyújt a
belépőknek, így például privát üzenet küldését, bemutatkozó oldal, ill. fotóalbum
készítését, fórum-, chat használatát és hírlevél szolgáltatás igénybevételét. Emellett
érdekes a csoportválasztási lehetőség, amely a megszokott chat és fórum mellett
tovább támogatja a közösségépítést.
A képeslapküldéshez hasonlóan hosszabb időtartamon át folyó játék a habostorta
oldalán elérhető Ko-Ko játék, ahol regisztrálás (név és email-cím) fejében lehetett
játszani és az elért pontszámok alapján kerülhetett a játékos a toplistára, azaz a
bajnokok listájára. A játék grafikai kidolgozására jellemzőek az elnagyolt formák, de
dinamikus, színes kivitelben. A játék minden oldalán láthatjuk, olvashatjuk a Rauch
reklámjait, kupakgyűjtő akcióját és külön hiperlink alatt termékeinek részletes, képes
bemutatóját. A játékosnak a sok reklám miatt nehéz figyelni az „ütésekre”. A
résztvevőkről nincsenek elérhető információk.
Az online szerencsejáték a hagyományos szerencsejátékhoz alapjaihoz igazodik, a
játékosnak nincs szüksége tudásra vagy ügyességre, kizárólag szerencsére alapoz,
ami

hozzásegíti

a

vágyott

pénznyereményhez.

Az

online

szerencsejáték

a

hagyományostól annyiban tér el, hogy az online forma még ingyenesen működik, az
eredmény azonnal látható és naponta akár többször is megismételhető. Az online
szerencsejáték jó példáját szolgáltatja a www.lutri.hu oldal, amelyen lottózni lehet,
60 számból 7-et lehet kiválasztani és már két találat esetén is fizet. A játék felépítése
igen egyszerű, a részvételi szabályzat azonban igen hosszú a jogi következmények
elkerülése érdekében. A játék akkor működik, ha a játékos extragolyókra tesz szert.
Ennek két útja van, az egyik online reklámok olvasása, azaz bannerre kattintás, a
másik az oldal ismerősöknek való ajánlása. Minden új ismerős ajánlását 10 ingyenes
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sorsolással jutalmaznak, viszont naponta összesen 3 ismerőst lehet ajánlani. A játék
izgalmas és látogatása kifizetődő, de emberi kapcsolatok kialakítását egyáltalán nem
támogatja. A résztvevők köréről nincsenek információink, az oldal letöltések száma a
www.webaudit.hu mérése szerint napi 800 ezer körül mozog.
A nyereményért folytatott online játékok igen elterjedtek, eredeti formájukban
pontgyűjtő játékként működtek, de az idő folyamán tárgynyeremény kapcsolódott
használatukhoz.

Erre

jó

például

szolgál

az

egyik

legelterjedtebb

online

játékgyűjtemény, az origo portálján 2001 májusában indított amőba, pente,
reservi, malom és torpedó játékok, melyek egyértelműen az egymás közti
versenyt, a szórakozást és az ismerkedést szolgálták. Ma már amőba bajnokságok
indulnak és a pontszámok alapján nyeremények is kapcsolódnak a játékhoz. Emiatt a
belépési- és részvételi szabályok is szigorodtak. Kibővült a regisztrációkor kért adatok
köre, míg korábban a felhasználói név és jelszó megadása elegendő volt a játékhoz,
addig ma már további személyes adatok (email-cím, lakóhely kötelező módon)
megadására van szükség a részvételhez. A használat tisztaságát is ellenőrzik a
szervezők, mert a nyeremények megjelenésével egyidejűleg megjelentek a
visszaélések is. Visszaélés esetén először figyelmeztetéssel, majd büntetőpontokkal,
végül a játékból való kizárással él az oldal tulajdonosa.
A játék regisztráció nélkül, vendégként is játszható, de ekkor nincs alkalom
pontgyűjtésre és a nyeremény megszerzésére.
A játék nyitóoldalán találhatók a részvételi szabályok, hírek, regisztráció, belépés,
súgó, a chat és a fórum lehetősége. Az oldal tetején pedig az origo fő menüpontjait
olvashatjuk. A nyitóoldal színes, animált ábrával várja a felhasználókat.
A játékosok belépés után választhatnak a fentebbiekben ismertetett játékok és azok
különféle nehézségi fokozatai közül. Belépéskor jól látszik, hogy éppen mennyi
játékos áll online kapcsolatban a szerverrel és mely játékokat játsszák. A játékosok a
szórakozás mellett egymást is megismerhetik, hiszen játék közben folyamatosan
rendelkezésre áll a chat ablak, valamint offline módon is lehet üzenetet hagyni
másoknak. A játék fejlesztése során erőteljesen fejlődött a közösségépítő jellege is,
hiszen kibővült az ezirányú szolgáltatások köre. Lehetőség van baráti és nem baráti
címlisták létrehozására, személyre szabásra, résztvevők keresésére, a résztvevő
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hangulatának jelzésére a rendelkezésre álló figura segítségével. A játékosok látják
egymás

eredményeit,

meghívhatják

egymást

közös

játékra,

létrehozhatnak

játékszobát, beállíthatják a játékosok számát, meghívhatnak és kitilthatnak
játékosokat.
Az origo által felkínált játékok oldalán összesen 21500 internetező regisztráltatta
magát, adott pillanatban kb. 20-40 ember játszik, közülük legtöbben az amőbát űzik.
A játékosok nyitottak és kedvesek. Beszélgetésre játék közben nincs sok idő,
néhányan nem is használják ki ezt a lehetőséget, mások viszont aktívan élnek vele.
Például az origo fórumán 107 játék témájú topicot hoztak eddig létre, az origon
beindított játékokról szóló topic 47 hozzászólást tartalmaz elsősorban a játék
működésére vonatkozóan.
Az oldal kezelése nehézkes, regisztrációkor emailben küldik el az aktiváláshoz
szükséges web-címet, az oldal túl sok hírt tartalmaz, játék indításakor rengeteg ablak
nyílik ki, a gép lassan kapcsolódik a szerverhez, a játék ablak nem jelez, ha a játék
aktív és a játékos épp nem ott tartózkodik.

Ismerkedés, kapcsolatépítés
A sokat emlegetett www.habostorta.hu weboldal játékos formában teszi lehetővé a
fiatalok ismerkedését, akik regisztráció után egy virtuális buliba (csípj fel!) kerülnek
és a hangzavar miatt csak rövid mondatokkal szólíthatják le egymást. Szorosabb
kapcsolat (több leszólítás) után tudnak egymással bővebben is beszélgetni, ekkor
megnyílik a privát chatelés lehetősége számukra. A játék grafikailag egyszerű, a
belépés gyors és a weboldalon belül lehetséges, nem nyílik fel újabb ablak.
Regisztrációkor a becenéven és jelszón túlmenően kötelező megadni az email-címet,
a nemet, a születési évet, a várost, választani kell egy karakter képet és rövid
bemutatkozót várnak. Az adatokat teljesen kitöltve fogadja el a szerver a
regisztrációt. A nyitóoldal menüpontjai a belépést, a regisztrációt, a szabályok
ismertetését, a ranglistát, a budit (megadott adatok megváltoztatása) és az email
küldés lehetőségét ajánlják fel.
Az ismerkedés során minden leszólítást értékelni kell egy jelzőkkel teli skálán, amely
alapján egy összetett kép alakul ki az egyes emberekről. A jelzők magukért
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beszélnek, néhány jellemző jelzőpáros a választható listából: buta-okos, eredetiunalmas, szexis-szűzies, költői-szürke.
A jelzőkön túlmenően a leszólítások számának függvényében alakul az egyes
kapcsolatok szorosságának mérőszáma, amely a haver kezdőponttól a nagyon jó
barátig alakul. A kapcsolat szorosságát a játékosok önmaguk állítják be, így látható
hogy melyikük értékelte kettejük kapcsolatát, illetve melyikük milyen mélységűnek
értékeli a viszonyt.
A játék során a jelzős értékelések alapján különféle ranglisták alakulnak ki, így
például ki a legszimpatikusabb, ki a legdurvább, ki gyűjtötte össze a legtöbb tál vörös
rózsát.
A ranglisták elárulják, hogy melyik játékos kikkel áll kapcsolatban, hány szóváltásuk
volt és milyen köztük a viszony. Az ismerkedést a szóváltásokon túlmenően
szerencsepontok teszik még izgalmasabbá, amelyeket egyrészt szerencsejáték során
lehet

gyűjteni,

másrészt

az

óra

bulizójával

való

szóváltás

alkalmával.

A

szerencsepontokat privát beszélgetésekhez lehet felhasználni abban az esetben, ha a
játékosok még nem érték el azt a szintet, hogy szabadon szóba állhassanak
egymással.
29000 játékos regisztráltatta magát az eddigiekben összesen, a napi játékban
általában 20-30 fő vesz részt egyszerre, elsősorban a 25-35 éves korosztályból, nem
szerinti összetételre kb. 50-50%-ra tehető az egyidőben játszók köre. Az ismerkedés
nyelvezete alapvetően kedves és humoros, de időnként betéved egy durvább,
sértőbb megjegyzésű játékos, akitől szerencsére el lehet zárkózni a későbbiekben.
A játékosok egymásról megtudhatják, hogy saját bevallás alapján ki mikor született,
hol él, milyen karakterű képet választott magához, hány leszólítása volt, kikkel áll
kapcsolatban és milyen mélységűek ezek. Emellett mindenkinek lehet hagyni offline
üzenetet, így bárkivel fel lehet venni a személyes kapcsolatot. A privát üzenet mellett
rendelkezésre áll a fórum, ahol szintén szóba elegyedhetnek egymással a játékosok,
csak ott nyilvános módon. A játék izgalmassá teszi az amúgy is izgalmas ismerkedést
és teret nyújt a közvetlen, zavar nélküli leszólításhoz. Érdekes módon a honlapot
kamaszos hangulata ellenére idősebbek használják.
Az oldal színvilága figyelemfelkeltő, vidám és élettel teli. A játék fizikai működése
még nem tökéletes, például az egyes menüpontokat választva újra és újra be kell

26

gépelni az azonosító nevet és a jelszót. Az egyes menüpontokból nem lehet
közvetlenül visszamenni a buli helyszínére. A domain név egyedi és egyszerűen
megjegyezhető, az oldal tulajdonosa a habostorta Rt jól láthatóan feltüntetett, az
oldal lehetőséget biztosít a többi habostorta termék használatára és reklámok
elhelyezésére szalagbanner formájában.
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Fórumok
„ A fórumok hasonló érdeklődési körű emberek beszélgetésének színhelyei.”

Fórumok működése, típusai
A fórum olyan web-alapú kommunikációs forma, amely a nyilvánosság előtt zajlik.
Egyesíti az email visszakereshetőségét és a chat interaktivitását. A hozzászólások
akár több évre visszamenőleg is lekérdezhetők. A fórum oldalak felépítésük alapján
alapvetően két csoportba sorolhatók:
θ

Horizontális fórum oldalak (A legszélesebb közönséghez szól, célja a portálokhoz hasonlóan
„mindent egy helyen kínálni”. A horizontális oldalak rendszerint témakörökre tagoltak, amelyek
a fórum-látogatók érdeklődési körének megfelelően alakulnak. A tematizálás elsődlegesen a
témakörök közötti eligazodást hivatott könnyíteni.)

θ

Vertikális fórum oldalak (Egy-egy speciális témát felölelő önálló oldalak, amelyek konkrét
célközönség számára az adott témakör mélyebb, több szempontú „vizsgálódását” teszi
lehetővé.)

A célközönség szerinti szegmentáció alapján alapvetően 3 fórumtípus azonosítható:

θ

Általános célú fórum (egy-egy konkrét téma területén -pl.: film, zene,
politika,

sport,

hírfórum,

autó-motor-

felmerülő

általános

kérdések

„megvitatását” szolgáló inkább horizontális felépítésű oldalak)
θ

Rétegoldal (konkrét célcsoportnak szóló speciális érdeklődési körnek
megfelelő többnyire vertikális fórum oldalak pl.: Xsport, Hölgyfórum,
focifórum, Vianovo)

θ

Szakmai oldalak (szakmai célközönségnek szóló fórumok, pl.: Tőzsdefórum,
Wapfórum)

A fórumok felépítésére általában jellemző, hogy a témakörökben úgynevezett topicok
találhatók, amelyek az adott témakörön belüli konkrét hozzászólásokat tartalmazzák.
A topic minden esetben egy „problémafelvetéssel” kezdődik, amely egyben a nyitó
hozzászólás. Topicot többnyire minden regisztrált felhasználó indíthat. A topic indítást
az úgynevezett „nulladik hozzászólás” követi, amellyel kezdetét veszi az alapvetően
historikusan nyomon követhető hozzászólások láncolatából álló kommunikáció.
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Fórumok vizsgálata
A fórumok vizsgálatát

a

látogató

szemüvegén

keresztül

a

következő

szempontrendszer alapján építettük fel:
A részvétel feltételei
Regisztráció
Részvételi szabályzat
Moderálás
Célcsoport, a résztvevők becsült száma, a hozzászólók jellemző korosztálya
Közösségépítő szerep
Hozzászólások, stílus és csoportdinamika
Rejtett részvételi szabályok és a közös nyelv
A honlap tartalmi kialakítása
Tematika
Újdonságok kiemelése
Plusz szolgáltatások, pl: hírlevél
Reklám
Az oldal kezelhetősége, navigációs lehetőségek (funkcionális működés)
Szintek száma, mélysége
Személyre szabhatóság

A vizsgálatba bevont fórumok:
♣ Törzsasztal (www.torzsasztal.hu )
♣ Origó Fórum (http://forum.origo.hu)
♣ Internetto fórum (http://internetto.hu/forum2001/)
♣ Hunnia fórum (www.hunnia.net)
♣ Korridor fórum (http://forum.korridor.hu)
♣ Autófórum (www.autoforum.hu)
♣ Hölgyfórum (www.holgyforum.hu)
♣ Tőzsedefórum (www.tozsdeforum.hu)
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A részvétel feltételei
Regisztráció
A

Törzsasztalokat

bárki

olvashatja,

azonban

hozzászólás

csak

regisztrált

felhasználónak lehetséges. A regisztrációhoz szükséges kötelező érvényű adatok
változóak. Egy fórumra történő regisztráció során minimálisan meg kell adni egy
felhasználói nevet és egy email-címet, amely mellett többnyire egyéb
opcionálisan megadható lehetőség kínálkozik.
A Törzsasztal-regisztrációhoz felhasználónév és email-cím szükséges, továbbá
megadható a homepage és lehetőség van egy rövid bemutatkozásra is. Az Origo
fórum sikeres regisztrációjához meg kell adni egy azonosítót, email-címet,
valamint néhány személyes adatot: nem, életkor, foglalkozás, végzettség, családi
állapot, lakóhely, továbbá megadható a teljes név és a saját honlap címe. Az emailcím kérésre titkosítható. A belépéshez szükséges jelszó a regisztrációt követően rövid
időn belül emailben érkezik. Az Internetto regisztrációkor megköveteli az
azonosító és a jelszó megadását, amelyeket ugyancsak email formában küldenek
vissza. Adott a lehetőség továbbá az ICQ szám, AIM, Yahoo Messenger, MSN
megadására,

honlapunk

címének

közzétételére,

valamint

néhány

személyes

információ (a küldő, a foglalkozás és az érdeklődési terület) megadására. Külön
szolgáltatás a beállítható aláírás, amely ugyancsak a regisztráció során tölthető ki.
Opcionálisan nyilvánossá tehető az email-cím és kérésre az azonosító a cookieban
egy évig tárolható.
A Hunnia fórum a minimális adatok mellett számos egyéb lehetőséget kínál:
honlap, ICQ szám, AIM szám, YIM szám, mobil szám, lakhely, foglalkozás,
érdeklődési kör, aláírás. Listából választható a név mellé ikon és külön kérésre
nyilvánossá tehető az email-cím.
A Korridor fórum a kötelező adatok mellett (felhasználói név, jelszó) az email-cím
opcionálisan választható. A nyereményjátékban való részvételhez szükséges a teljes
név kitöltése. Lehetőség van jelszó emlékeztető megadására.
Az Autófórum regisztráció kötelező adatai: login név, jelszó, email-cím. Emellett
megadhatunk számos adatot: név, honlap, nem, születési év, családi állapot,
lakóhely, végzettség, munkahely, pozíció. A regisztráció során kérhetünk napi-, heti
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hírlevelet,

információt

a

fórumról,

információt

a

fórum

csoportról,

illetve

választhatunk a Fórum-csoport tagok közül (Autófórum, Filmfórum, Hölgyfórum,
Mobilfórum, Politikafórum, Sportfórum, Tőzsdefórum, WAPfórum, Zenefórum). A
Fórum-csoport tagok regisztrációja teljesen azonos felépítésű.
Részvételi szabályzat
A részvételi szabályzat a Törzsasztalnál ajánlásokat tartalmaz, amelyek nem
kötelező jellegűek. Az ajánlások alapján az új topic lehetőleg újszerű legyen, a
hozzászólások lehetőleg a topicnak megfelelő témában történjenek. Kerülendő a
rasszista, irredenta, antiszemita, illetve a trágár, vagy ízléstelen kifejezések
használata. A formalizált szabályzat helyett az önszabályozás (rejtett szabályok) és a
moderátorok aktív közreműködése biztosítja a zavartalan működést. Az Origó
fóruma szigorúan védi a személyiségi jogokat, tiltja a faji kisebbségeket és nem
engedélyezi semmilyen termék-, illetve szolgáltatás reklámozását. (Jogszabályi
hivatkozások: 1986. évi II. tv. a sajtóról; 1978. évi IV. tv. Btk, Ptk.). Az Internetto
részvételi szabályzata nem formalizált, stílusa liberális hangvételű. A Hunnia
fórumban lehetőség van Anonymous hozzászólásokra is. A nyitóoldalon lehetőség
nyílik megtekinteni az éppen aktuális regisztrált és regisztrálatlan résztvevők számát.
A Korridor fórum a regisztráción túlmenően nem jelöl meg részvételi feltételeket. A
Fórum-csoport az oldal profiljának, szellemiségének megfelelő hozzászólásokat vár
el, hivatkozik a jogszabályban előírt tiltásokra, különösen az emberek, vagy
embercsoportok megsértésére vonatkozóan tiltja a nem, kor nemzetiség, faj,
származás, vallás, politikai meggyőződés szerinti megkülönböztetést. A Fórumcsoport elvárja tovább az kultúrált emberi érintkezésnek megfelelő vitát.
Moderálás
A Törzsasztal moderátorai többnyire inkognitóban lévő aktív Törzsasztal tagok,
akik koordinálják a témakörök felépítését, szükség szerint új témaköröket hoznak
létre, ha kell áthelyezik a topicokat. A moderátorokhoz lehet fordulni abban az
esetben, ha valaki indokolatlanul „szétoffolja” (szándékosan tönkreteszi azzal, hogy
nem a témának megfelelő hozzászólásokkal él) az általunk létrehozott topicot, vagy
kellemetlenkedik, ízléstelenkedik. Ebben az esetben legalább 3 fős bizottság dönt,
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melynek során lehetőség van a felhasználói név korlátozására, illetve letiltására, vagy
akár összes hozzászólásának törlésére. A moderátorok száma 20 fő, őket az
adminisztrátor választja ki, aki egyben az üzenőtábla tulajdonosa. Az adminisztrátor
ad jogokat a regisztrált felhasználóknak és gyakorlatilag ő szerkesztheti, vagy
törölheti az egyes hozzászólásokat.
Az Origó fórum moderátorai a lehetőségekhez képest valamennyi hozzászólást
elolvasnak. Joguk van a hozzászólások törléséhez, többszöri törlést követően
törölhetik a usert is az adatbázisból. A moderátorok mérlegelik a hozzászólás
hangnemét és tartalmát egyaránt. A moderálás alapelvei előre lefektetett kritériumok
alapján történik. A alapelvek egyrészt jogszabályi, másrészt etikai szabályokat
hivatott érvényesíteni. A 38 moderátor egy-egy téma topicjairól gondoskodik, ők
emailben kereshetők fel. Léteznek előre moderált oldalak, ahova csak a moderátorok
által jóváhagyott üzenetek kerülhetnek, illetve találunk utólagosan „feldolgozott”
lapokat egyaránt. Az Internetto témakörönként moderált, de a részvételi
szabályzathoz

hasonlóan

a

moderálási

elvek

sem

formalizáltak.

A

Hunnia

moderátorainak száma két fő, az alapelveket nem rögzítették.
A Korridor moderálási alapelveit nem teszi közzé.
A Fórum-csoport moderátorai előre rögzített alapelvek szerint járnak el, tartalmi
kérdésekben nem hivatottak dönteni, tevékenységüket a saját véleményüktől
elvonatkoztatva kötelesek végezni, a hozzászólások szövegében módosításokat nem
végezhetnek, ugyanakkor a hozzászólások elutasításának tényéről, okáról és
indoklásáról értesítést küldenek. A reklámcélú megjegyzések itt is tiltottak.

Célcsoport, a résztvevők becsült száma, a hozzászólók jellemző korosztálya
A Törzsasztal horizontális felépítésű portál jellegű, amely a legszélesebb
közönségnek szól. A hazai viszonylatban legnagyobb és legrégebben működő fórum
törzstagjainak becsült száma 500-1000 fő közé tehető. Az alkalmi hozzászólók és az
olvasók száma azonban több ezerre tehető. A törzstagok jellemzően jól szituált 25-35
év közötti értelmiségiek (programozók, mérnökök, közgazdászok, ritkább esetben
jogászok), akiket elsősorban a hasonló gondolkodás köt össze.
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Hasonló nagyságrendű törzsközönsége van az Origo fórumnak, az összes
hozzászólások száma lévén kevesebb téma található némileg szerényebb a
Törzsasztalhoz viszonyítva, ugyanakkor érződik az origo portál hatása és horizontális
jellege.
Az Internetto fórum közönsége néhány tucatra tehető, 10 témakörben alacsony
hozzászólás arány mellett. Az Internetto szűk közössége fiatalokból áll.
Némileg többen látogatják a Hunnia fórumát. A 14 témakörben nem ritka 30 feletti
topic-szám. A hozzászólások száma témakörönként és esetenként meghaladja az
ezret.
A portálokhoz mérten hasonlóan széles közönséggel büszkélkedhet a Korridor
fórum, ahol a célközönség elsősorban ugyancsak a fiatalabb korosztály. A fórum
felépítésében érvényesül a TV2 műsorszerkezete, amely biztosítja az interaktivitást a
médium és a tv-néző között.
Az Autófórum hozzászólóinak száma szerény, max. néhány fő, az oldal speciálisan
az autórajongóknak szól, amely tipikusan rétegoldal.
Némileg magasabb hozzászólási arány figyelhető meg a Hölgyfórumban, amely
ugyancsak a rétegoldal kategóriájába tartozik. A rétegoldalak általában kevesebb
hozzászólóval, de esetenként széles olvasó közönséggel rendelkeznek. Az oldalak
felépítése is ezt sugalja, hiszen számos informatív jellegű hír található. Ezek az
oldalak alapjában online folyóiratok, ahol lehetőség nyílik a közös gondolatok,
problémák, kérdések megosztására.
A Tőzsdefórum szakmai fórum, ahol kimutatások, statisztikák és elemzések mellett
nyílik lehetőség a gazdaság működését aktívan figyelők kommunikálására.

33

Közösségépítő szerep

Hozzászólások, stílus és csoportdinamika
Egy

topicon

belül

gyakori

az

egyéni

véleménynyilvánítás

(hozzáfűzés),

témakörönként változóan ez főleg a topic indításkor érvényes. Ha komolyabb
érdeklődésre tart számot a téma, akkor párbeszéd alakul ki páronként, ideális
esetben csoportonként. A jól prosperáló topicok több ezer, esetenként több tízezer
hozzászólást „érnek meg”. A Törzsasztalban lehetőség van egy konkrét hozzászólásra
reagálni („válasz erre” link), ilyenkor az olvasó praktikusan közvetlenül a válasz alatt
látja az előzményt is. Ez nagymértékben megkönnyíti az időrendben megjelenő
hozzászólások és a reagálások közötti eligazodást. A topicok közösség építő szerepe
és „lelkülete” nagymértékben függ a témától. A témakör nem csak a résztvevők
közönségét differenciálja, hanem a hozzászólások jellegét, stílusát és hangnemét
egyaránt. Az IT „szektorban” például gyakrabban merülnek fel kérdések „hogyan kell
azt csinálni, hogy...”, sok esetben fordulnak a közösséghez tanácsért „mondjatok
véleményt…”, keresnek szoftvert, amely a résztvevők között élénk interaktivitást
eredményez. Nem ritka az egyéni kapcsolattartás emailen, bár ezek a kapcsolatok
inkább

„jól

használhatók”,

mintsem

barátiak.

A

fórum

az

egyes

konkrét

hozzászólásokra adott „nyilvános” válaszlehetőség mellett általában felkínálják az
email küldésének lehetőségét is. A nagyobb portálok magasabb számú résztvevőinek
körében jellemző a tisztes távolság tartás, amelyet az jelez, hogy leggyakrabban
web-alapú free email-címet (freemail, hotmail) használnak. Kisebb közönségű,
általában

személyes

kapcsolatokon

alapuló

fórumok

„fesztelenebbek”

ilyen

tekintetben.
A topicok saját nyelvezete ugyancsak elsősorban a témakörökhöz köthető. A
hozzászólás stílusa, pl.: a Törzsasztalon, politikai, vagy éppen kulturális témakörben
lényegesen több szubjektív elemet tartalmaz, ellenben az informatikát érintő
területeken,

vagy

az

auto-motor

oldalakon

fontosabb

szerepet

játszik

az

információcsere. A hozzászólások többségében laza (fiatalos) hangvételűek és
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megfigyelhető az „igazodás” a topic hangvételéhez. Természetesen bőven akad dolga
a moderátoroknak.
A a topicok „önálló életét”, (hangvételét, stílusát, jellegét) jelzi az a tény, hogy
gyakran egy-egy résztvevő több (a Törzsasztal esetében átlagosan 3-4) user-névvel
rendelkezik. A különböző nevek egymástól eltérő jellemeket takarnak, vagy
különböző befektetési portfoliót követnek (Tőzsdefórum).

Rejtett szabályok és a közös nyelv
Rejtett szabályok a törzstagok körében épülnek ki az idők folyamán, ez tehát a fórum
életében csak bizonyos idő elteltével érzékelhető. A törzstagok rendszerint előbbutóbb

találkozót

szerveznek,

ahol

személyes

kapcsolatok

alakulnak

ez

a

közösségformálódás mellett jelentősen hozzájárul olyan rejtett, informálisan terjedő
„szabályok” kialakulásához, amelyet tartalmilag és érzelmileg csak a törzstagok
érthetnek. Rejtett szabályok, szokások persze a hozzászólások során is spontán
kialakulhatnak, pl. abban az esetben, ha egy szokás, szólás népszerű lesz és azt
törzstagok átveszik és használják.

A honlap tartalmi kialakítása

Tematika, újdonságok kiemelése, plusz szolgáltatások

Törzsasztal
4 fő csoportba
•

Vitafórumok

•

Szabadidő

•

Technikai fórum

•

Index kapcsolat

sorolva 36 témakör és témánként 30-14276 topic található.
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Origó fórum
22 témakörben válogathat a látogató, érdekessége, hogy a legfrissebb topicok
közvetlenül a nyitóoldalról elérhetők

Internetto fórum
10 témában témánként 2-8 topic

Hunnia fórum
4 témakörben 14 téma, témánként 2-82 topic

Korridor
11 témakörben 66 téma, témánként 1-25 topic

Autófórum
Speciális témakör 10 topickal. Számos egyéb szolgáltatás található az oldalon, úgy
mint szaktanácsadás, tippek, eseménynaptár, háttérképek, magazin, aukciók, piaci
körkép, alkatrész-kereskedelem

Hölgyfórum
Ugyancsak speciális rétegtéma 10 topickal. Változatos kínálat az olvasnivalókban:
hírek,

trendek,

divat

interjú,

szépségápolás,

fitness,

lelkivilág,

életmód

párkapcsoltatok, család, otthon, karrier. Egyéb szolgáltatások: képeslapküldés,
csevely, játék, adattár, időjárás jelentés.

Tőzsdefórum
2 „lépcsős” A kezdők fórumában

328 hozzászólás található. A multifórumba a

„haladók írnak” jelenleg 52 témában. Plusz szolgáltatások: ágazati kitekintő,
ingatlanpiac, közérdekű hírek, lapszemle, szakvélemények,
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Reklám
Reklám jellegű hozzászólások, megnyilvánulások általában tiltottak, ellenben gyakori
a fizetett hirdetések elhelyezése a fórum oldalakon. Többnyire a funkcionális
használatot kevésbé zavaró banner méretű fizetett reklámot helyeznek el az
oldalakon. Az Index a jobb felső sarokban, az Origo, a Hunnia és a Fórum-csoport
középen fent, a Korridor balra fent helyez el szalagbanner méretű fizetett hirdetést.
Ezek a hirdetések a témakörökön belül és a topic-oldalakon is olvashatók.

Az oldal kezelhetősége, navigációs lehetőségek (funkcionális működés)
A fórum oldalak kezelhetőség szempontjából erősen funkcionális felépítésük miatt
általában hasonlóak. Néhány kisebb forgalmú fórum ikonok segítségével is támogatja
a navigációt, ilyenek az Internetto és a Hunnia fórumok ahol a nyitóoldalakon színes
ikonok megmutatják azokat a témákat, ahova új hozzászólás érkezett. A Hunniánál
érzelmek kifejezésére alkalmas ikonok a hozzászólások során használhatók. A nagy
forgalmat lebonyolító fórumok a minél egyszerűbb és lehetőleg HTML kódoktól,
ikonoktól mentes minél gyorsabb funkcionális működésre törekednek, gondolván az
archiválás

forrásigényére

is.

(Itt

a

hozzászólások

évekre

visszamenőleg

megtalálhatók és visszakereshetők.)

Szintek száma, mélysége
Az általános célú fórum oldalakon többnyire 3 szintet alkalmaznak: nyitóoldal, ahol a
témakörök valamilyen menürendszerben találhatók, a témakörökön belül egy szinttel
lejjebb találhatók a topicok és alattuk olvashatók a hozzászólások. Ettől eltérő
szerkezet figyelhető meg a rétegoldalakon és a szakmai oldalakon egyaránt, hiszen
itt a témakör adott, itt rendszerint csupán két szinttel találunk: topic és
hozzászólások.
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Személyre szabhatóság
Azoknál az oldalaknál ahol számos témakör közül választhatunk, már a regisztráció
során lehetőséget biztosítanak a testre szabásra, kedvencek létrehozására, melynek
során kiválasztható az érdeklődési körnek megfelelő téma, vagy témák, így csupán
olyan témakörű topickok lesznek láthatók, amelyek belekerültek a kedvencekbe. A
Törzsasztalnál több kedvencek mappa is létrehozható, amelyek önálló névvel
címkézhetők és belépéskor legördülő sávban választhatók.
Összességében a fórumok jelentős kommunikációs csatornaként meglehetősen nagy
számú tömeget mozgatnak meg. Az érdeklődési körnek megfelelően diverzifikált
fórumokat ugyanakkor általában a jobb módú, de mindenképpen a magasabb iskolai
végzettséggel rendelkezők használják, akik nagyobb részben budapestiek, illetve
városlakók.
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Felhasznált web-oldalak
•

www.holgyforum.hu

•

www.habostorta.hu

•

www.noklapja.hu

•

www.port.hu

•

www.lutri.hu

•

www.bahia.hu

•

www.infopont.hu

•

atvago.index.hu/index.html

•

www.games.origo.hu/game

•

www.nagykaland.hu

•

www.torzsasztal.hu

•

http://forum.origo.hu

•

http://internetto.hu/forum2001/

•

www.hunnia.net

•

http://forum.korridor.hu

•

www.autoforum.hu

•

www.holgyforum.hu

•

www.tozsdeforum.hu

•

http://mek.oszk.hu/

•

http://www.neumann-haz.hu/

•

http://www.irodalmiakademia.hu/scripts/DIATxcgi?infile=diat_vm_main_menu.ht
ml

•

http://www.lutheran.hu/inhkvt.htm

•

http://www.net.hu/corvinus/

•

http://www.nlvk.hu/hek/

•

http://www.vfmk.hu/vfek/index.htm

•

http://www.oszk.hu/

•

http://www.fszek.hu/

•

http://www.c3.hu/~debrbibl/

•

http://lib.elte.hu/
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