
Adatbázistörténeti kutatási program indul 
 
A Társulat Információtörténeti Szakosztálya több éves, ambíciózus kutatási programmal 
igyekszik felhívni a magyarországi informatikai ipar szereplőinek a figyelmét arra, hogy a 
technológiai és üzleti szempontok mellett a történeti alapkutatások is fontosak és 
szemléletformálóak lehetnek. A programban résztvevő történészek munkája izgalmas rész-
eredményeket ígér, és akár nemzetközi szinten is újszerűnek számító szintézishez is vezethet. 
 

A történettudomány forrásemlékként nagyon sok adatbázishoz nyúlt hozzá és 

használta azokat fel, de elsősorban a rajtuk keresztül feltárható gazdasági, politikai, társadalmi 

és kulturális összefüggések miatt, és nem az adatbázis-technika sajátosságai, fejlődése, az 

adathasználaton keresztül elérhető koordináció-feldolgozási vagy memóriatámogató 

teljesítmény mibenléte iránt érdeklődve. A történeti mozzanat jellegzetesen a „már a sumerek 

is” típusú „kis színes” formájában jelenik meg, és a „valóságos” történetet jellemzően az 

1960-as évekkel, a számítógépes adatfeldolgozás őskorával kezdik.  

Az adatrögzítés, adatkezelés és adatbázis-használat ugyanakkor szinte egyidős a 

modern ember kialakulásával, és végigkíséri a teljes társadalomtörténetet (különösen a 

gazdaság-és tudománytörténetet). Az információs korszak embere és az adatbázisokkal 

dolgozó szakemberek, fejlesztők és felhasználók számára egyaránt különösen érdekes lehet, 

hogy mely kultúrák, milyen formában, milyen technikával, milyen funkcióra használtak 

adatbázisokat, melyek a közös és az egyedi vonások, mikor, hol és miért születtek meg a 

legjelentősebb innovációk ill. hogyan mentek végbe az átvételek. Mindezek feltárása, és 

tudományos közleményekben ill. ismeretterjesztő szövegekben való összefoglalása nemcsak a 

történettudománynak, hanem az identitását folyamatosan újratermelő informatikai szakmának 

is fontos kihívás. 

A fenti „kettős igény” miatt hézagpótló és nemzetközileg újszerű az a kutatási 

program, amelyet az Információtörténeti Szakosztály tervez elindítani, egységes fogalmi és 

módszertani kiindulópontok alapján tárva fel és téve mérlegre az adatbázis-használat teljes 

kultúrtörténetét. A magyar történész-társadalom képes lehet egy ilyen, térben és időben a 

legszélesebb körre kiterjedő elmélyült és újszerű kutatásra, a végeredmény pedig számos 

tanulmányt és rész-összegzést követően egy átfogó, gazdagon illusztrált, színes monográfia 

lehet, „Az adatbázishasználat világtörténete” (Illustrated) World History of Database 

Culture, a legmagasabb nemzetközi standardoknak megfelelő, angol nyelven is 

megjelentetésre érdemes, szenzációszámba menő szakmunka.  

 A program koordinátora, Z. Karvalics László (SZTE BTK) örömmel várja érdeklődők 
jelentkezését: zkl@hung.u-szeged.hu
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