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1. A program lényege
Az informatika háromszögesítése azt
jelenti, hogy az ismeretanyagot olyan
háromszögekkel fedjük le, melyek egyik
csúcsa egy nagyon olcsó nyomtatott
tankönyv, másik csúcsa a tankönyv
szabadon hozzáférhet® elektronikus változata, a harmadik csúcsa pedig egy
 lényegében ingyen hozzáférhet® 
könyvtár DVD-n.
Olcsó tankönyvre példa az Informatikai algoritmusok els® kötete, amely
816 oldal (ebb®l 16 oldal színes) 
és a könyv 2500 forintért kapható az
ELTE Eötvös Kiadóban.
A DVD-n lév® könyvtárat el®ször
jöv® tavasszal akarjuk közreadni.
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2. Tartalmi eredmények
A program megvalósítása 2003-ban
kezd®dött, amikor az ELTE Eötvös
Kiadó megjelentette a Párhuzamos algoritmusok cím¶ könyvet [5], és a 2004
évi könyvhéten 1680 forintért árusította.
A következ® lényeges eredmény az,
hogy 2004 októberében megjelent az
Informatikai algoritmusok els® kötete
[6], amely az ELTE Eötvös Kiadóban
2500 forintért kapható.
2005 tavaszán mindkét tankönyv elektronikus változata is elkészült [5, 6].
Ugyancsak elkészült a Bevezetés a
programozásba cím¶ elektronikus tankönyv [3], melynek nyomtatott változata is megjelen®ben van.
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Nyomdában van az Informatikai algoritmusok második kötete, még ebben a hónapban kapható lesz az ELTE
Eötvös Kiadóban és a Könyvnet internetes könyváruházban.
Fontosnak tarjuk, hogy idegen nyelv¶
szakirodalommal is ellássuk a hallgatóinkat. Ezért folyamatban van több
enciklopédia digitális változatának beszerzése [4, 11].
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3. Technikai háttér
Az informatikai szakkönyvek el®állítása rendszerint lényegesen nehezebb
feladat, mint a leíró jelleg¶ témák esetén: a képletek, programok esetén sokféle fontot kell használni, és minden
karakternek, minden köznek is tartalmi jelentése van.
Ezért a mai kiadványszerkeszt® eszközök között egyeduralkodó a LATEX,
illetve az abból el®állított PDF és PS
formátum. A digitális kiadványok el®állítására használt HTML és Word
segítségével még elfogadható min®ség
el®állítása is nagyon nagy energiát
kíván.
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Az ELTE Informatikai Karán els®sorban PDF és PS formában adjuk
közre a hálózaton a tankönyveket, és
az OM 2004-es pályázatán el®írt HTML
és XML formát a német Max Planck
Intézetben kidolgozott Hermes fordítóprogram továbbfejlesztésével állítottuk el®.
Eddig nem találtunk jó választ arra
a kérdésre, hogyan biztosítsuk hallgatóinknak a tankönyvek módosíthatóságát.
A legjobb amerikai tankönyvírók példáját követve már közel 10 éve szoros
kapcsolatot tartunk fenn könyveink
olvasóival és arra törekszünk, hogy az
új kiadásokban valamennyi ismert hibát kijavítsunk.
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4. Pénzügyi háttér
Az olcsó tankönyvek létrehozásához
több forrásból is jelent®s anyagi segítséget kapunk.
1997 óta a legnagyobb támogatást
az Oktatási Minisztériumtól kaptuk:
az ELTE Informatikai Karának oktatói húsznál több tankönyvhöz körülbelül 45 millió forint támogatást kaptak.
A jó min®ség¶ tankönyvek gyors létrejötte részben az informatikai fels®oktatás résztvev®inek hivatástudatának köszönhet®: a kollégáim gyakran
áldozzák nyári vagy téli szünetüket
arra, hogy a tankönyveket írják, fordítsák, lektorálják  nagyon szerény
anyagi elismerésért.
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Kaptunk támogatást a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól [10], a jöv®ben támogatást remélünk az Európai
Uniós alapokat kezel® szervezetekt®l.
Az informatikai fels®oktatásban folyó tankönyvkiadási munka szervezésében sokat segít a Neumann János
Számítógéptudományi Társaság fels®oktatási Szakosztálya.
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5. További tervek
Tartalmi téren szeretnénk a már meglév® nyomtatott könyveinket digitalizálni, és az új könyveket lehet®leg
egyszerre mindkét formában közreadni.
Az európai integráció keretében azt
tervezzük, hogy tankönyveink egy részét angolul és németül is közreadjuk: ez megkönnyíti a saját hallgatóink nyugati tanulmányit és növeli
képzésünk vonzerejét a külföldi diákok szemében.
Jöv® év tavaszán szeretnénk DVDn közreadni mindazokat az elektronikus és digitális könyveket, amelyek
addig elkészülnek.
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Technikai téren azt tervezzük, hogy
tovább javítjuk a LaTeX2HTML fordítóprogramot, hogy az eddiginél jobb
min®ség¶ könyveket tudjunk közreadni.
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