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✒✒ A nyílt hozzáférés, adatkezelés és

publikálás kérdéseinek megvitatására

szervezett konferenciát az Egyetemi

Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK)

és az OpenAIRE március másodikán az

Egyetemi Könyvtár nagyolvasójában és

március harmadikán a Corvinus Egye-

tem Egyetemi Könyvtár Akvárium ter-

mében. A téma rendkívül idõszerû, ezt

igazolta a megjelent érdeklõdõk nagy

száma is.

Az OpenAIRE 2020 projektet Görögh

Edit, a Debreceni Egyetem Egyetemi és

Nemzeti Könyvtár (DEENK) munkatársa

ismertette. A projekt célja a kutatási

adatok hozzáférhetõvé tétele. Elsõ lé-

pésként az infrastruktúrát hozták létre,

ezt követi az adatok összekapcsolása

vagy kereshetõvé tétele egy közös plat-

formon. Jelenleg már ötven résztvevõje

van a folyamatnak és harminchárom

helpdesk-pontot alakítottak ki (Magyar-

országon a Debreceni Egyetemen). El-

indult a kilenc tudományterületet átfo-

gó kísérleti program, melynek során

foglalkoznak a kutatási adatok kezelé-

sének új módszereivel, a szabványosí-

tással, az impact factoron túlmutató

tudománymetriai eszközök kidolgozá-

sával.

Keveházi Katalin, a Szegedi Tudo-

mányegyetem Klebelsberg Könyvtár fõ-

igazgatója a nyílt hozzáférés szegedi

gyakorlatáról beszélt. Az egyetem sze-

nátusának határozata alapján minden,

az egyetemi jogviszony keretében ke-

letkezett tudományos publikációt a ku-

tatónak be kell adnia a könyvtárban 

kezelt repozitóriumba. Emellett az

egyetem támogatja magát a publikálást

is azzal, hogy átvállalja annak költségét.

A támogatást természetesen feltételhez

kötik: a folyóiratnak megfelelõ szakmai

színvonalúnak kell lennie. A kutatókat a

könyvtár külön szolgáltatással is segíti,

az úgynevezett szerzõi eszköztárral.

Az MTA Könyvtár és Információs

Központ (MTA KIK) fõigazgató-helyet-

tese, Holl András a PASTEUR4OA 

projektet ismertette. Ennek a kezde-

ményezésnek is a nyílt hozzáférés

támogatása a célja. Az open access el-

terjedtségét vizsgáló kutatók arra a

megállapításra jutottak, hogy bizonyos

tudományterületeken (például fizika,

csillagászat, matematika) igen magas a

szabadon elérhetõ publikációk aránya,

míg más tudományterületeken jóval ala-

csonyabb. Ennek csak az egyik oka 

a tudományterületek különbözõsége, a

kutatási eredmények gazdasági haszno-

sításának különbözõ esélye. Fontos sze-

repet játszik az is, hogy a nyílt hozzáfé-

rés biztosítása meglehetõsen költséges.

Ha szélesebb látószögbõl, globálisan

szemléljük a dolgot, akkor viszont nem

ilyen egyértelmû a helyzet, hiszen pél-

dául a világszerte elektronikus tartal-

mak elõfizetésére fordított összegekbõl

fedezni lehetne ezeket a kiadásokat.
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Nyitott tudomány 
a magyar tudományos életben



A Debreceni Egyetem kutatója, Kövér

László a kutatási adathalmazok hozzá-

férhetõségének problémáiról beszélt a

saját tapasztalatai alapján. A magyar ku-

tatók élen járnak a madártani megfigye-

lések terén, adatbázisukban rengeteg

adatot rögzítenek. Ezek az adatok azon-

ban kevéssé hasznosíthatók más kutatá-

sokban. 

Nagy Balázs, a Szellemi Tulajdon

Nemzeti Hivatalának munkatársa elõ-

adásában igen alaposan és érthetõen

foglalta össze a nyílt hozzáférés ma-

gyarországi gyakorlatát és jogi kereteit a

szellemi tulajdonjogok vonatkozásában.

Külön felhívta a figyelmet arra, hogy az

adatbázisok is szerzõi jogvédelem alatt

állnak. Egyes adatokat szabadon fel le-

het ugyan használni belõlük, de az

egész adatbázisnak vagy egy nagyobb

részének a nyilvánosságra hozatala csak

a jogtulajdonos hozzájárulásával lehet-

séges. A védettség az eredeti nyilvános-

ságra hozataltól számított tizenöt évig

tart.

Az MTA KIK munkatársa, Soós Sán-

dor a tudománymetriáról, a kutatásérté-

kelés elméleti hátterérõl beszélt. Miután

hangsúlyozta az összemérhetõség fon-

tosságát, számba vette a legelterjedtebb

tudománymetriai eszközöket, majd

részletesen ismertette az MTMT gyakor-

latát.

Végül a Debreceni Egyetemrõl Ko-

vács Krisztián az egyetem nyílt hozzá-

férésû folyóiratát, az Apstractot mutatta

be a kitartó hallgatóságnak.

Március harmadikán a rendezvény

kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a

Corvinus Egyetem könyvtárában. ■
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