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EDITION 2.0
Az Edition 2.0 nem egyszerûen egy új sorozat a kiadó életében, amely összefog
bizonyos összefogható tartalmakat, sõt, nem is arról van szó, hogy egy témakör
jó névre talál egy sorozatcím alatt. Az Edition 2.0 egy kiadói kísérlet, amely
a könyvkiadás és az internet szellemét összeegyeztetve a könyvolvasás új alternatíváját keresi.
Hagyományosan a könyv zárt világ, a szerzõ világlátásának és továbbadásra
szánt mondandójának kikristályosodott formája. Sokféle kiegészítést is kínál:
megjegyzéseket a lábjegyzetben, tárgy- és névmutatót, glosszáriumot. A nyomtatással a közreadott szöveg véglegessé, lezárttá válik – egy állomás a tudnivalók
körében.
Nem úgy az internet, amely mozgékony, változó, és stabilitása a nagyságában vált valóra.
Hagyományosan a szerzõ tudásával kiemelkedik az Olvasók körébõl, akik
nem ismerik sem õt, sem a publikussá váló ismereteket. Ám a két fél, szerzõ és
Olvasó egymásról mit sem tud, megmaradnak a kölcsönös ismeretlenségben.
Az Olvasó jelentõsége azonban jelentõsen megnõtt a 21. századra, és ebben
nemcsak a posztmodern szemlélet, hanem az internet és a web2 filozófia is szerepet játszik. Az olvasás már nem passzív aktus.
Ezt az ellentmondást (statikus szöveg vs. dinamikus internet, valamint tudós
szerzõ vs. laikus olvasó) próbáljuk meg feloldani az Edition 2.0 sorozatban. A feladat nem könnyû, és távol érezzük magunkat attól, hogy kész megoldásaink legyenek. Hosszas vitákat folytatunk például arról, hogy mit lehet tenni a könyvvel.
Küzdünk a hagyománnyal, a formával, emelkedetten szólva, a profán és a szent
határait igyekszünk kijelölni. Mert a könyv sem szent, ahogy az internet sem komolytalan. A szöveggel foglalkozó kutatók tudják, az olvasás részben történés,
részben cselekvés, de mindenképpen aktus, a szöveg elõhívása.
A sorozat ötödik köteténél Csermely Péter blogjából indultunk ki, s fejezetenként/bejegyzésenként a legérdekesebb hozzászólásokat is felvettük a könyv
anyagába. A margón lévõ vonalazással az Olvasót is arra bíztatjuk, kommentelje a szöveget.
Ám ezzel még nincs vége. A kiadó honlapján az adott könyvnél (typotex.hu/
konyv/csermely_peter) vagy akár magán a blogon meg is lehet osztani ezeket
a jegyzeteket.

A sorozatban megjelent:
Bernard Girard: A menedzsment forradalma: A Google-modell
Nicholas A. Christakis – James H. Fowler: Kapcsolatok hálójában
Bodó Balázs: A szerzõi jog kalózai
Leiszter Attila (szerk.): Webergonómia Jakob Nielsen nyomán
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Elõszó

A CsermelyBlog (www.csermelyblog.hu) írásai 2009 végén jelentek meg
elõször. A bejegyzések széleskörû figyelmet keltettek; a blog letöltéseinek a száma két év alatt megközelítette az egymilliót. A legnépszerûbb
írást, a könyvben is helyet kapó, a jó tanárról szólót 20 ezernél többen
olvasták el. A legtöbb bejegyzés olvasottsága már a megjelenésének hetében jóval ezer fölött volt.
Az Olvasó azonban most nemcsak két év válogatott blogbejegyzéseit
tartja a kezében, hanem ennél jóval többet, újszerûbbet is. A tömörített
és aktualizált írásokban ezúttal ugyanis meghatározott, egymásra épülõ sorrend szerint mélyedhet el az érdeklõdõ. Az egyes gondolatköröket e könyv számára készült interjúk követik és kerekítik egésszé, valamint a bejegyzésekre beérkezett néhány válasz rövidített változata.
A CsermelyBlog annyiban is különleges, hogy igen igényes az olvasói köre. A blog hozzászólóitól az interneten elharapódzott alpári stílus
idegen. Két kivételtõl eltekintve soha nem volt olyan hozzászólás, amelyet a blog mégoly szigorú szabályai alapján is moderálni kellett volna.
A hozzászólásokból néhányat, ahogyan ezt már jeleztük, e könyvben is
megmutatunk, hogy az Olvasó is tagja lehessen annak az értékõrzõ,
szeretetteljes közösségnek, ami a blog körül kialakult.
Az írásokat Szûcs Édua rajzai teszik még elgondolkodtatóbbá. A rajzok pontosan olyanok, mint a CsermelyBlog képei, melyek a szerzõ
gondos válogatását tükrözik. Szûcs Édua rajzai sokkal többek, mint illusztrációk. A rajzok új szempontból értelmezik az írások gondolatait,
egy olyan görbe tükröt tartanak elénk, amelyben még inkább magunkra
ismerünk.
Szûcs Édua és a Typotex Kiadó mellett ez úton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik a könyv hátteréül szolgáló CsermelyBlogot segítették. Köszönjük Németh Péternek a blog megtervezését és folyamatos

9

10 ·

ELÕSZÓ

technikai fejlesztését. Sulyok Katalinnak az elsõ év, Szilágyi Zsuzsának
pedig a második év blogbejegyzéseinek hálózatra való feltételét, valamint azt, hogy a hozzászólásokat és a bloggal kapcsolatos, csermelyblog@tehetsegpont.hu címre érkezõ e-maileket figyelemmel kísérték.
Nagyon sok szeretettel ajánljuk a könyvet mindenkinek, aki mélyebben meg szeretné érteni a mai rohanó, hálózatos világot – és benne önmagát.
Csermely Péter
és
Kapitány Katalin
(szerkesztõ)
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