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Téma: A felhasználói igények felmérésének előkészítése, a Roadmap megalapozása 

 

Az elhangzottak lényegi összefoglalása: 
 
A rendezvény sokszínű volt. Egyrészt a felhasználói igények feltárásával, kezdeti lépéseivel, 
további feladataival foglalkoztunk. Másrészt közös megbeszélésen, valamint kisebb 
csoportokban foglakoztunk a felhasználói csoportok és azok igényeinek előzetes 
definiálásával. Harmadrészt meghívott előadókat hallgattunk meg, jó példákat az önkéntes 
közösségek bevonásáról, például a „citizen science”-ről a zene területén, valamint a Wales-i 
Nemzeti Könyvtár példáit „crowdsourcing” tevékenységeiről.  Az alábbi négy előadás 
hangzott el: 

 An holistic view of Citizen Science infrastructures” by Fermín Serrano Sanz 
(University of Zaragoza, Spain) ; 

 “Engaging the crowd in historical research: A case study from the CVCE” by 
Catherine Thomas, Ghislain Sillaume (Centre Virtuel de la Connaissance de l’Europe 
– CVCE, Luxembourg) 

 “Hooked On Music: Driving Public Engagement with Citizen Science” by John 
Ashley Burgoyne (Netherlands Institute for Sound and Vision, The Netherlands) 

 “Crowdsourcing experiences in the National Library of Wales” by Lorna Hughes 
(National Library of Wales, UK) 

A rendezvényen szó volt a tervezett következő, februári workshop programjáról, 
meghívandó szakemberekről.  
Az eddigi eredmények kapcsán említették: 

o Elkészült a projekt nyilvános honlapja, ahol folyamatos tájékoztatást kapnak az 
érdeklődők, ezt mi is terjesszük a lehetőségek szerint - http://www.civic-
epistemologies.eu 
A honlap mellett a projektet az egyéb közösségi médiákon is terjesszük, van külön 
Facebook és Twitter oldala. A honlapon a csak a tagoknak hozzáférhető részben 
folyamatosan felkerül a projekt dokumentációja, a beaadandók (deliverables), 
találkozók napirendjei, előadásai, egyéb munkaanyagok. 

A találkozón szóba került az a kérdőív, amelynek vázlata elkészült, a levelező listán 
véleményeztük és amely végül decemberben került ki a projekt honlapjára. A kérdőív 
lényegében a célcsoportok körében mérte fel a citizen sciences és crowdsourcing 
tevékenységek ismertségét, elterjedtségét. 
http://www.civic-epistemologies.eu/project/complete-the-online-survey/  
 
Kisebb csoportokba szerveződve a találkozó résztvevői az egyes célcsoportok igényei t 
igyekezték felmérni, a közgyűjtemények, kutatók, döntéshozók részéről.  
 
Elkezdődött a szolgáltatások nyilvántartásának kialakítása is, amelyet a lengyel partner vállalt 
és később meg is valósított. A honlapon a citizen sciences projektekben használható 
alkalmazások, fizetős ill. nyílt forráskódú szoftvereket kezdtünk el összegyűjteni. A tervek 
szerint a regisztráció később nyilvános lesz, az érdeklődők számára is. 
 

 

 

Tapasztalatok, szakmai haszon: 

A találkozón tovább igyekeztünk tisztázni a citizen science és a crowdsourcing fogalmak 

különbségeit, egymás viszonyát. A projekt kulcsfogalmaiban még a résztvevők között 

sem volt teljes egyetértés, közös használat. Nagyjából az az értelmezés kristályosodott ki, 

http://www.civic-epistemologies.eu/
http://www.civic-epistemologies.eu/
http://www.civic-epistemologies.eu/project/complete-the-online-survey/


miszerint a „citizen science” inkább a civil szférának a tudományos kutatásokba, új 

kutatási eredmények gyűjtésébe való bevonását jelenti. A „crowdsourcing” ezzel 

szemben a meglévő digitális kulturális örökség feldolgozását, annak hozzáférhetőbbé 

tételét, az adatok gazdagítását jelenti, amelyik jobban a kulturális örökség intézmények, 

azaz a közgyűjtemények területén fordul elő többször. 

 

Az út kapcsán megoldandó feladatok:  

o A projekt eredményeinek hazai terjesztése; magyar nyelvű honlapon, KATALIST-

en 

o Hazai példák, alkalmazások, kapcsolatok keresése 

o A 2015-ös budapesti workshop tervezése 
 

Hazahozott kiadványok, anyagok: 

A projektről a technikai koordinátor, Antonella Fresa részletes beszámolót készített 

http://www.civic-epistemologies.eu/wp-content/uploads/2014/10/CE-project-

presentation-by-Antonella-Fresa_Workshop-on-User-

Requirements_Valletta_25112014.pdf  

A rendezvényről a projekt honlapján további részletes információk találhatóak:  

http://www.civic-epistemologies.eu/workshop-on-requirements-wp2-in-malta-valletta-25-

27-november-2014/  
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