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Új online folyóirat 

 

Digitális bölcsészet 1. évf. 1. sz. 2018. 
 

Kedves Kollégák, 

 

az elmúlt évben, elsősorban budapesti (ELTE) és 

szegedi (SZTE) digitális bölcsészek arra jutottak, 

hogy egy OJS típusú OA licence alatti lapban 

kezdjenek el gondolkodni. A terv odáig jutott, hogy 

szerkesztőbizottság alakult és szerkesztőség is, 

amely utóbbi a virtuális térben megkezdte üléseit. 

Sajnos az említett pár hónapnak volt egy tragikus 

vonása is, ezen idő alatt két kollégát is elveszítet-

tünk. Emléküket őrizzük, a névsorokban olvasha-

tóan is. 

 

http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet 

 

Az adatokat, szándékunkat az alábbiak tartalmaz-

zák. Nyilván úgy gondolja a csapat, hogy ennek a 

területnek egyként vannak irodalmi, történelmi, 

nyelvészeti stb. aspektusai, de ugyanígy könyvtá-

riak is. 

 

Üdv: Kokas Károly 

SZTE Klebelsberg Könyvtár, Szeged 

-------alább még néhány fontos információ------- 

 

A digitális bölcsészet egyesek szerint paradigma-

váltást jelent a bölcsészettudományok területén. 

Mások szerint a számítógép pusztán új eszközöket 

biztosít a bölcsészettudományi kutatások számára. 

Számunkra a Digitális Bölcsészet mindezen kuta-

tók közös fóruma. 

A folyóiratot azzal a céllal hoztuk létre, hogy lehe-

tőséget teremtsen a magyarországi számítógépes 

bölcsészeti kutatások eredményeinek közzétételé-

re. Feladatunknak tekintjük a digitális bölcsészeti 

adatforrások, szolgáltatások és a vonatkozó szak-

irodalom kritikai ismertetését, valamint a szakterü-

lettel kapcsolatos tudományos hírek közlését. 

Célunk, hogy elősegítsük a különféle intézmények, 

műhelyek és kutatók közti tudományos párbeszé-

det. 

Az évente megjelenő tudományos folyóirat nyitott: 

nyílt hozzáférésű és tartalmai – a CC-BY-NC-SA 

licencnek megfelelően – szabadon felhasználha-

tók. Nyitott a különféle tudomány- és szakterületek 

felé, és egyaránt befogadó a hazai és külföldi mű-

helyek tevékenysége iránt. 

 

 

Ha valaki érdeklődik a folyóiratnál történő közlés 

iránt, javasoljuk, hogy nézze át a Információk a 

folyóiratról oldalt a folyóirat közzétételi politikájá-

nak megismeréséhez, valamint a Szerzői útmuta-

tót. A szerzőknek szükséges regisztrálni ahhoz a 

folyóirathoz, ahol elsődlegesen szeretnének cikket 

közölni vagy, ha már regisztráltak, akkor egysze-

rűen lépjenek be és kezdjék el az 5 lépéses folya-

matot. 

Ha a regisztráció során probléma lépne fel, kérjük 

forduljanak hozzánk bizalommal! 

dbfolyoirat@gmail.com 

 

ISSN 2630-9696 // DOI 10.31400/dh-hun 

 

*Kérlek Benneteket, saját csatornáitokon terjesszé-

tek, osszátok meg a felhívást.* 

-------------------------------------------------------------------- 

Dr. Kokas Károly 

főig.h., c.doc. // dep.dir., hon.assoc.prof. 

SZTE Klebelsberg Könyvtár/University of Szeged, 

Klebelsberg Library 

H-6722 Szeged, Ady tér 10. 

Tel.: +36 62 546-663 * Fax: +36 62 546-665 

E-mail: kokas@ek.szte.hu 

Weblap: http://www.ek.szte.hu/ 

"Imagination is more important than knowledge." 

Einstein 

 

Figyelmébe ajánlom mindenkinek a nemrég indult 

Digitális Bölcsészet digitálisan megjelenő szakfo-

lyóiratot, benne Kokas Károly és Drótos László 

cikkével a webarchiválás történeti kontextusáról: 

http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet/articl

e/view/129/197 
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Webarchiválás és a történeti kutatások 

megtekintése 

 

Idézet Prószéky Gábor előszavából: 

 

„Van egy viszonylag új magyar kifejezés: digitális 

bölcsészet. A világ több részén ugyanez: Digital 

Humanities. A magyar változatban szereplő foga-

lom, a bölcsészet talán szűkebb értelmű a nem-

zetközileg használt humanióráknál (humanities), 

de hazánkban az ebből a két szóból álló kifejezés 

vált elfogadottá. Mindez mostanában, gyakorlatilag 

a 21. század hajnalán történt, amikor egyre több 

bölcsész- és társadalomtudományi kutatási terüle-

tet elért az informatika, a digitális megoldások vilá-

ga. 

Sokaknak még persze ma sem ismerős ez a foga-

lom, pedig ma már a világ legnevesebb egyeteme-

in gyakorlatilag mindenütt folyik digitálisbölcsész-

képzés, és egyre-másra jelennek meg a témával 

foglalkozó könyvek és folyóiratok is. Érdemes vé-

gignézni, hogy azokban a kiadványokban milyen 

témákról írnak, de talán érthető, ha nekünk az még 

fontosabb, hogy ha magyar nyelven is elindul egy 

ilyen kiadványsorozat, akkor abban milyen témák-

ról lesz szó. 

 

A hazai kutatások egyre több mindent ölelnek fel a 

digitális bölcsészet legkülönfélébb ágaiból: a nyelv-

technológiától az irodalmi művek digitális kritikai 

kiadásain át a történelemkutatás, a muzeológia, a 

régészet vagy a néprajz gépesítéséig, esetleg a 

zenetudomány számítógépes kutatásáig, de még 

folytathatnánk számos, újnak tűnő szakterület ne-

vének felsorolásával. A közelmúlt egyik érdekes 

témájú doktori védésén az opponens épp azt fo-

galmazta meg, hogy „az utóbbi években egyre 

több olyan kutatás készül, s ezek nyomán egyre 

több olyan doktori értekezés lát napvilágot a böl-

csészet és társtudományai területén, mely afféle 

sajátos, «digitális ugarfeltörésként» is értelmezhe-

tő. Ezek a művek olyan területekre terjesztik 

ugyanis ki a digitális kultúra érvényességét, me-

lyeket addig e kultúrával ellentétesnek gondolt a 

közvélemény, vagy éppen az adott terület «ősla-

kossága». A mára gyakorlatilag bevett «digitális 

bölcsészet» kifejezés például néhány éve Magyar-

országon még afféle «fából vaskarikának» számí-

tott, hiszen a digitális kultúrára jellemzőnek vélt 

kvantifikáló, tárgyiasító, áruképző szemléletnél 

kevés dolog áll távolabb attól, amit a bölcsészetről 

gondoltak a bölcsészek.” 

 

ISSN 2630-9696 

 
Forrás: 

http://ojs.elte.hu/index.php/digitalisbolcseszet 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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