
Dr. Kiszl Péter (1978) doktori (PhD) fokozattal rendelkező könyvtáros és közgazdász,
könyvtári szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, a Magyar
Információbrókerek Egyesületének alelnöke, aki az üzleti információ és a könyvtárak,
a céginformációs rendszerek, az információbrókeri tevékenység, a vállalati infor-
mációgazdálkodás, valamint az információmenedzsment témakörében folytat tudo-
mányos kutatásokat. E szakterületekből rendszeresen tart egyetemi kurzusokat, illet-
ve publikál szakfolyóiratokban, valamint konferenciákon ad elő.

„Mindeddig hiányzott a címben jelzett kutatási téma szintézise, az üzleti információs for-
rások és szolgáltatások közvetítésének, fejlődéstörténetének, valamint a konkrét szolgálta-
tásoknak átfogó, a nemzetközi kapcsolatrendszert és a fejlesztési lehetőségeket is magában
foglaló tudományos vizsgálata. A vállalkozás merész, mivel a céginformációs szolgáltatá-
sokra szűkítve is hatalmas területet fog át, mind tematikai, mind fogalmi-rendszertani,
mind kronológiai vonatkozásban. A kötetben egymást erősíti a könyvtártudományi és a
közgazdaságtudományi megalapozottság, illetve szemléletmód. Egyaránt érvényesül benne
az elméleti, a történeti, illetve a gyakorlati megközelítés. A könyv magyar viszonylatban
nemcsak jelentős, hanem újszerű is, hiszen ilyen átfogóan, ilyen mélységben e témakörrel
még nem foglalkoztak.”

Dr. Pálvölgyi Mihály
főiskolai tanár 

Berzsenyi Dániel Főiskola

„A kötet egy «szakmabiztos» ember tartalmas, megalapozott, releváns, forrásértékő műve.
A szerző olyan problémákat feszeget, amelyek súlyuknál fogva foglalkoztatják mind a
könyvtári, mind az üzleti szféra képviselőit, de tudományos alapossággal ritkán közelítik
meg a témát. Dr. Kiszl Péter a magyar informatikus könyvtáros képzés olyan szakembere,
aki könyvtárosként és közgazdászként képes átlendülni az eredménytelen szakmai vitákkal
tűzdelt válságkorszakon, behozva valamennyit hátrányunkból Európával szemben. A szer-
ző tanúságot tesz kutatási területe alapos ismeretéről és a választott módszereinek magas
színvonalú alkalmazásáról. Jelen kötet igényes, számos új tudományos eredményt tartal-
mazó alapműnek tekinthető.”

Dr. Kis-Tóth Lajos
rektorhelyettes, főiskolai tanár

Eszterházy Károly Főiskola
Kiszl PéterÜ
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