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A Klebelsberg Könyvtár: bemutatkozás számokban 

SZTE 

• 12 kar 

• 25 -30 ezer hallgató 

• 1,5-2 ezer kutató 

• Kutatóegyetemi  
kiválósági Központ 

„állomány” 

• 1 816 745 egység 

• 168 ezer e-könyv 

• 59 ezer e-folyóirat 

• 350 PC 

forgalom 

• 28 500 reg. olvasó 

• 279 e kölcsönzés 

•  585 e belépés  

• 350 e old. digitalizálás 

•  1 600 e letöltés 

•  WIFI 8 e acc. 200 e 
csatl. (2015. nov.) 

dolgozók 

• Kb. 120 fő 



     Válaszok a 21. század kihívásaira: 
                     nyomtatott világ       digitális és hálózatos világ 

állomány központúság        olvasó központúság  
tartalom-szolgáltatás        tartalom-gazdaság 

olvas 

Olvasó központú könyvtár 

http://research.nd.edu/research-stories/centers-and-institutes/center-for-research-computing-hosts-cyber-infrastructure-days/


 
nyomtatott világ       digitális és hálózatos világ 

 info@ek.szte.hu 
mtmt@ek.szte.hu 
tudomanymetria@ek.szte.h
u 
contenta@ek.szte.hu 
 
 
E-help 
Regisztrálás szolgáltatásokra 
 
 
Wifi 
EVR 
Virtuális szerver 
Videokonferencia 
notebook megörző 
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állomány központúság        olvasó központúság  
új olvasói szokások, paradigmaváltás a tudományban 

Oktatók (kutató  és gyógyító munka is) 

e-learning 

e-science (data centric science) 
 megosztott kutatási környezet 
 on-line tudományos kommunikáció (social 

networking, self-publication) 
 open access (nyílt hozzáférés) 

 

Egyetemi hallgatók 

Google generáció (1993) 
 természetes nyelv használata 
 választ keresnek, nem forrást 
 azonnali választ 
 alacsony szintű keresési technika 
 olvasás linkek mentén, nem szekvenciálisan 
 a tartalom értékelése (relevancia, autoritás) elmarad 
 a vizuális információt preferálják 
 „cut-and-paste” generáció 
 mobil eszközök 
 coospace (e-learning) 
Rowlands, I., & Fieldhouse, M. (2008).  

 

 

http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres/gg_final_keynote_11012008.pdf


dr. Meskó Eszter 

szakreferens 

SZTE  EK 

mesko@bibl.u-szeged.hu 

 Az  érem  két  oldala:  tudomány  és  könyvtár 

tudomány 

  experimental science:         a természet jelenségeinek megfigyelése, leírása  (ezer év) 

 

 theoretical science:               Newton törvényei, Maxwll egyenlet  (utóbbi néhány száz év) 

 

 computational science:       komplex jelenségek szimulálása   számítógéppel  (utóbbi néhány tíz év) 

 

 data-centric science:           a kísérlet, elmélet és szimulálás egyesítése, 

         (e-science)                            az általuk létrehozott adatok kutatása, adatbányászat 

 

        Comb-e-chem projekt                               International Virtual Observatory Alliance  

 

 

 

       

         

 

400 BC HIPPOKRATÉSZ fűzfakéreg kivonat láz- és fájdalom csillapítására 
18-19 sz. izolálás, szerkezet, szintézis, ipari szintézis, 1899. aspirin     

1971. Vane hipotézis, 1982. orvosi Nobel-díj:  S.K. Bergström, B.I. Samuelsson, 
J.R. Vane 
biológiailag aktív prosztaglandinok és rokon vegyületek  

diclofenac 



tudomány 

• experimental 

• theoretical 

• computational 

• e-Science 
  

kutatás 

• individual 

• big 

• team 

• Networked 
(megosztott kutatási 
környezet) 

kommunikáció 

• kézzel írt 

• nyomtatott 

• számítógépes tárolás 
és keresés 

• on-line elérés 

• Internet 

könyvtár 

• gyűjt, őriz, 
hozzáférhetővé tesz 

• szolgáltat, on-line 
tartalmak 

• szolgáltatások on-line 

• tanít (digital literacy) 

• repozitóriumot épít 

• „publikál” (PhD)  

Új tudományos paradigma: e-Science 
 collaborative, computationally- or data-intensive, across all disciplines 

data librarianship/data curation 

tartalo
m

szo
lgáltató

 

t a r t a l o
 m

 g a z d
 a Twitter, blogs, 

Mendeley, 
ResearchGate  
 

OA, Open Data, 
Open Science 

http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation


Új könyvtári szemlélet, új feladatok, új kompetenciák 
a tartalom-szolgáltatástól a tartalom-gazdaságig 

 állomány központúság helyett felhasználó központúság 

 részvétel a real-time (alternatív) publikálásban 
   

 repozitóriumok létrehozása 

 

 részvétel adatok megosztásában (data management) 

 saját tartalmak menedzselése 
integrálás keresőgépekbe 
láthatóság növelés 
impakt követése 

 oktatás – digital literacy 

 tudománymetria 

 

 szakreferensi rendszer (subject/liason/embedded) 

 PhD dissz., kurrens SZTE-s kiadványok, 
DOI-zás, köteles-követés 

 archiválás: Diplomamunka R., UnivHistoria,  
Egyetemi Kiadványok, DélmagyArchív, 
Szenátusi R., Publicatio R. 

 ?????????????????????????????? 

 saját tartalmak menedzselése 
google,                      , MTA KIK OAI kereső,  
intézményi publikációs repozitórium (green OA ) 
eprints statisztikai plugin (cikk szintű hatás) 

 oktatás – digital literacy: PhD kurzus, BTK kurzus, kémia, biológia, GTK, stb., 
RefWorks/EndNote, intézeti bemutatók, MTMT képzés szerzőknek és 
adminoknak 

 ösztöndíjak, pályázatok, IFT 
 

 

http://oaikereso.sztaki.hu/kereso/index.php
http://contenta.bibl.u-szeged.hu/
http://ojsthemes.com/index.php/test/about/aboutThisPublishingSystem
http://www.dart-europe.eu/browse-results.php?institution=567&sort=yearDes
https://rd-alliance.org/23-things-libraries-research-data-rdas-libraries-research-data-interest-group.html
http://www.thepress.purdue.edu/titles/format/9781612493510


RefWorks 2008 

RefWorks képzés 2008 
EndNote áttérés 2014 
PhD kurzus 2010/2011 
Szakref intézeti bemutatók 
MTMT szerzői képzés 2011 
MTMT admin képzés 2011 

Egyetemi Bibliográfia 
MTMT (2010) 2012 
(pl. Bolyai ösztöndíj) 

Doktori 2010, Egyetemi Kiadványok, Publicatio 
Copyright – TÁMOP 2015 
DOI   2013                  

MTMT (2010) 2012 
Publicatio 2013 
Doktori 2010 
Diplomamunka 

IFT, kutatóegy. pályázat 

http://www.publishing.monash.edu/assets/images/about-research-cycle-print.jpg


Új könyvtári szemlélet, új feladatok, új kompetenciák 
Kutatást támogató könyvtár 

Library services for researchers 
Digital Scholarship  Services 
Academic research services 
Library Publishing Services 
SZTE Szerzői eszköztár 

http://previous.lib.uci.edu/dss/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3794687/
http://previous.lib.uci.edu/dss/
http://libraryconnect.elsevier.com/articles/academic-librarians-supporting-applied-research-university-michigan


http://szerzoknek.ek.szte.hu/ 

MTMT 
Repozitóriumok 
Open Access 
Tudománymetria 

http://szerzoknek.ek.szte.hu/




SZTE Szerzői Eszköztár: OA publikálás támogatása 

Miért? 

 kiadói megkeresések (2013) 

 oktatói érdeklődés (2014) 

 gazdasági főigazgató kérdése (2014) 
szórványos, nagy összegű kiadói 
számlák 

 tudományos rektorhelyettes (2015) 

Előkészítés 

 tájékozódás kiadóknál 
membership, minimum depozit, 
kedvezmény, APC, szolgáltatások 

 SZTE közlési statisztika (2010-2014) 
MTMT, WoS – kiadók szerint 

 javaslat a rektorhelyettes felé 
melyik kiadónál milyen konstrukció 
milyen feltételekkel 
működtetés 
 

 



 a közlésre kiválasztott folyóirat tisztán OA típusú, nem hibrid 

 SZTE-es affiliáció szerepel a publikáción 

 a szerző(k) jogviszonyban áll az SZTE-vel 

 együttműködésben létrejött cikkek esetén vagy az első szerző, vagy két másik 
szerző teljesíti az előző feltételt 

 a szerző cikkeinek MTMT-s feltöltöttsége teljes, intézményi hozzárendeléssel 
együtt 

 a szerző cikkeinek a Publicatio repozitóriumba való feltöltöttsége a szenátusi 
határozatnak megfelelő, vagyis nem lehet MTMT-s rekord url nélkül 

 a támogatás elbírálásakor fontos szempont a folyóirat szakmai színvonala is 

 

SZTE Szerzői Eszköztár: OA publikálás támogatása – milyen feltételekkel 

http://szerzoknek.ek.szte.hu/alapok/open-access/
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SZTE Szerzői Eszköztár: OA publikálás támogatása – működtetés 

 online döntéshozó rendszer 
kérelem benyújtása - szerző 
adatolás, feltételek ellenőrzése - könyvtár 
döntés - rektorhelyettes 

 könyvtár 
online rendszer elkészítése 
kiadói szerződések 
kiadói admin felületek kezelése, membership keretek követése 
nem membershipes költések követése 
tudománymetriai eszközökkel segíti a döntést 
 
tájékoztatás, népszerűsítés („MTMT-s” levél, eszköztár oldal, fb csopot, fórum) 
szerzők támogatása: Hol közöljek? Hol ne közöljek? (predátor folyóiratok) 
 
 

 



http://szerzoknek.ek.szte.hu/ 

MTMT 
Repozitóriumok 
Open Access 
Tudománymetria 

Hivatkozást kezelő eszközök 
DOI 
szerzői azonosítók (ORCID ID) 

http://szerzoknek.ek.szte.hu/

