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Sikos T. Tamás–Tiner Tibor (szerk.): Tatabányai Kistérség Tér-Képekben (CD-atlasz).
– Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája – Geomarket Kht, Tatabánya–Budapest, 2003.

Az elmúlt évtized különbözõ tantervi szabályozásait tanulmányozva megállapítható, hogy
a földrajz általános és középiskolai oktatásában is tetten érhetõ az ismeretcentrikus képzésrõl a képes-
ségfejlesztés irányába való hangsúlyeltolódás igénye. Erre többek között azért van szükség, mert a
közeljövõben az ifjúság által preferált információ fajták (pl. naprakész adatbázisok az interneten, 24
órás tudományos-ismeretterjesztõ televíziós csatornák, multimédiás CD-k, színes útikönyvek) olyan
mértékû dömpingjével kerül(het) szembe a közoktatásban érintett korosztály, amelynek már nem a be-
fogadása, hanem a feldolgozása okoz problémát. Ezzel összefüggésben a hazai földrajztudomány egyik
legnagyobb kihívásának tekinthetõ, hogy az általa létrehozott tudás milyen hatékonysággal juttatható
el a potenciális felhasználói kör számára. A fõiskolai, egyetemi tanszékek és a kutatóintézetek mun-
katársainak az ezredfordulóra szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy a pusztán nyomtatásban köz-
readott eredmények ritkán jutnak túl a tudományos berkek határain. Miközben a terjedelem és az il-
lusztrálhatóság tekintetében erõsen korlátozott folyóiratok és szakkönyvek nyomdaköltsége évrõl évre
drágul, addig a relatív korlátlanságot kínáló CD lemezek elõállítása elhanyagolható kiadást jelent a szer-
kesztõségek számára.

A fentieket figyelembe véve mind a képességfejlesztés, mind a hatékony tudásközvetítés
szempontjából üdvözlendõ és példaértékû vállalkozásnak számít a regionális földrajz oktatásában és
a kistérségi szemlélet erõsítésében egyaránt jól hasznosítható CD, amely 2003 második felében a ta-
tabányai székhelyû Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája gondozásában jelent meg. Az intézmény
Üzlettudományi Tanszékének oktatói által szerkesztett kiadvány címe is jelzi, az elektronikus publi-
káció sokkal többet nyújt mint egy hagyományos informatív CD, mivel a rövid, leíró jellegû szöveg-
részek mellett található ikonokra kattintva olyan fényképek, diagramok és kartogramok jelennek meg,
amelyek felhasználásával önállóan elvégezhetõ a feldolgozandó téma értékelõ elemzése.

A Tatabányai kistérséget komplexen bemutató CD az elsõ olyan mikroregionális léptékû
kiadvány, amely holisztikus módon tekinti át Tatabánya és a kistérségéhez tartozó 9 település kiala-
kulásának térbeli mozzanatait, a város és kistérsége demográfiai, iskolázottsági, foglalkoztatottsági,
gazdasági, kulturális jellemzõinek területi sajátosságait. E mellett hangsúlyt helyez a népesség lakás-
és életkörülményeiben, a kisrégió intézményrendszerében és életjelenségeiben az elmúlt évtizedek –
és különösen a politikai-gazdasági rendszerváltás óta eltelt közel másfél évtized – legjelentõsebb vál-
tozásainak bemutatására.

A szerkesztõk a „világszínvonalat képviselõ technológiát alkalmazó cégek és a mûvelés alól
kivont bányák” színterét jelentõ kistérség CD-jét elsõsorban a településmarketing területén való fel-
használásra készítették, igaz, annak tartalmi gazdagsága révén az idegenforgalomtól kezdve a terület-
fejlesztésen át a várostervezésig egyaránt jól használható. A magyar és angol nyelven egyforma tar-
talmi gazdagságot kínáló CD információi közötti eligazodást annak felhasználóbarát felépítése és sa-
ját keresõ rendszere segíti elõ.
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