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Nyílt hozzáférés a gyakorlatban

Jelen dolgozat az Open Access intézményi támogatásának a Szegedi Tudományegyete-
men (SZTE) megvalósult gyakorlatát mutatja be, illetve azt, hogy az ezzel kapcsolatos
könyvtári közreműködés milyen módon illeszkedik a Klebelsberg Könyvtár napi tevékeny-
ségébe és stratégiájába.

Tárgyszavak nyílt hozzáférés, egyetemi könyvtár

Az Open Access (OA) lényegéről és módszereiről
az elv megfogalmazása.őta számos jó és alapos
összefoglalás érhető el.' Az elmúlt több mint egy
évtizedben széleskörűvé vált a nyílt hozzáférés
igénye és eszköztára, illetve számos olyan mandá-
tum született, amely elő is írja azt.2 A Horizon 2020
uniós kutatási és innovációs keretprogramnak
általános elvévé lett úgy a tudomány eredményei,
mint a kutatások során összegyűlt adatok tekinte-
tében.3 A kapcsolódó dokumentumokban és szak-
irodalomban már nem is csupán nyílt hozzáférés-
ről, hanem sokkal szélesebb spektrumról: a tudo-
mányos kutatás rendszerének átláthatóvá tételéről,
nyitott tudományról, open science-ről esik szó. Az
egyes tudományterületeken, még inkább egyes
országokban kialakult szabályozásoka áttekinthe-
tőségének biztosítására 201 2-ben megfogalmazott
európai bizottsági ajánlás nyomán kialakított Open
Access Policy Alignment Síraíegles for European
Union Research (PASTEUR4OA) program az eu-
rópai uniós tagállamok nemzeti OA-stratégiáinak
és politikáinak harmonizálását kívánja elősegíteni5.
A változásokra a kiadók is reagálnak: sokféle mó-
don, de szinte kivétel né|kül beépítik üzletpolitiká-
jukba a nyílt hozzáférést.

Hogy a könyvtáraknak feladataik vannak a tudo-
mányos kutatás eredményeinek nyílt disszeminá-
ciójában, azmár-már közhely, mivel a tudományos
kommunikációban az utóbbi évtizedekben történt
és zajló változások szinte kezdettől fogva rákény-
sze rítetté k az iníézm ényt, h og y tarta lom m ened zse-
lő szolgáltatásaival igazodjon ezekhez. Az elektro-
nikus dokumentumok előállítása, feldolgozása,
biztonságos tárolása, és elérésének hosszú távú
biztosítása csak néhány azoknak az új kihívások-
ként emlegetni szokott tevékenységeknek a sorá-
ban, amelyeknek végzése nélkül a digitáíis világ-
hoz való alkalmazkodás nem valósulhat rleg, és

amelyeket tevékenységébe építve a könyvtár sze-
repe megváltozik.o

Ez a változás mostanra törvényi szinten fogalma-
zódik meg nálunk is. A nemzeti felsőoktatásról
szőló 2011. évi CCIV. törvény 14.§-ának meghatá-
rozása szerint az ,,állami egyetemi könyvtárak...
ellátják az intézmény tartalomgazdai feladata-
it,..."7. A3Ot2O14. (lV. 10.) EMM| rendelet 9.§ (1)
pontja azután részletezi is ezeket az állami egye-
temek könyvtárainak kiemelt feladatai között.8
Megva lós ításu kkal az intézmény a dokum entu m ok
és információk gyűjtése, rendszerezése és szolgál-
tatása során szerzett tudást és tapasztalatot fel-
használva a kutatási folyamat részesévé, a tudo-
mány egyik menedzselőjévé válhat. Mit jelent ez a
gyakorlatban? A szakirodalmi ellátás mellett támo-
gatja a szerzőket a publikálás eszközeivel, össze-
gyűjti és nyilvántartja a tudományos eredménye-
ket, tudománymetriai értékelésekhez szolgáltat
adatokat. llyen módon részesévé leszaz egyetemi
tudásvagyon létrejöttének, megőrzésének és
disszeminációjának, a felhasználóközpontú szol-
gáltatásnak,

NyíIt hozzáférés az Szegedi Tudomány-
egyetemen

Az elmúlt évek fontos fejlesztése volt a Klebelsberg
Könyvtár Contenta Repozitóriumrendszerénekg
kialakítása és folyamatos bővítése. Ez az adattár
elsősorban az egyetemhez köthetó dokumentumok
elektronikus megőrzését és teljes szövegű szolgál-
tatását célozza meg, de ebben található a
DétmagyArchív1? című, a Somogyi-könyvtárral és a
Délmagyarország kiadójával közös projektként öt
éwel ezelőft, az újság száz éves évfordulóján
indított vállalkozásunk, amely az elmúlt években a
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régió ismert és népszerű szolgáltatásává vált, im-
már a 2000-es évhez közeledő tartalommal.

Az egyetemhez közvetlenül kapcsolódó dokumen-
tumok között a szabályozásnak megfelelően gyűjt-
jük és tesszük elérhetővé a doktori disszertációkat.
Szolgáltatást építettünk a karok számára a papír-
alapú szakdolgozatok retrospektív feldolgozására,
és az utóbbi években már elektronikusan benyúj-
tott diplomamunkák is hozzánk kerülnek. Analitiku-
san feltártuk a Szegedi Tudományegyetemen és
annak jogelődeinél kiadott tudományos folyóirato-
kat, és ezek nagyobb része szerzőijogi szempont-
ból tisztázottan, a szerkesztős égek hozzájáru lásá-
val nyilvánosan érhető el. Szintén hozzáférhető
számos, az egyetem történetéhez kapcsolódó
kiadvány. Kialakítottuk a Publicatio repozitóriumot,
amelybe az egyetemi kutatók tötthetik fel frissen
megjelent tudományos munkáikat. A Szegedi Tu-
dományegyetem szenátusa 2013 decemterében
fogadta el azt a határozatot, amely meghatározza,
hogy mely esetekben kötelező az egyetem kutató-
inak feltölteniük megjelent közleményeiket11. Je-
lenleg 3600 felett van az elérhető művek száma.
Adattárainkat regisztráljuk a megfelelő nyilvántar-
tásokban, igyekszünk megszerezni a megfelelő
minősítéseket, illetve szabványos protokoll segít-
ségével,qrathatóvá tesszük nagyobb rendszerek
számára1z.

Könyvtárunk a CrossRef ügynökséggel kötött
szerződés alapján szolgáltat DOl azonosítót, első-
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sorban a repozitóriumrendszerben elhelyezett
dokumentumok, de igény szerint kurrens egyetemi
folyóiratok részére is.

A Directory of Open Áccess Journals (DOAJ) sze-
rint jelenleg öt OA-folyóirat köthetó az egyetem-
hez.

Open Access publikálás

A Szegedi Tudományegyetem vezetése az elmúlt
évben újabb jelentős lépést tett az OA melletti elkö-
teleződés útján: 201S-ben 70 milliós kutatóegyetemi
forrást különített el a kutatók OA-publikációi megje-
lenésének támogatására. A finanszírazás elvi és
gyakorlati módszertanának kidolgozására a Kle-
belsberg Könyvtár munkatársait kérte fel.

Előkészítésként tanulmányban foglaltuk össze
magunk és az egyetemi döntéshozók sámára a
nyílt hozzáf érésű pu b l ikálás támogatásának jelen-
legi külföldi és hazai gyakorlatát és módszereit,
i]letve tettünk javaslatot az SZTE-n megvalósítható
modellre'*, az egyetemi munkamegosztásra és az
eljárásra. Az igények feldolgozása, a kiadókkal
való kapcsolattartás, a döntés előkészítése, a pub-
likációk és az idézettségi adatok követése, a kere-
tek nyilvántartása a könyvtárban történik, a döntést
a tudományos rektorhelyettes hozza meg. A kéré-
sek kezelésére a program indulásakor készült egy,
a teljes ügymenetet lefedő, online kezelhető elekt-
ronikus rendszer (1. ábra).
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A projekt jelenleg a tudományos publikációk meg-
jelenését támogatja, olyan módon, hogy átvállalja
- a program indulásakor teljesen, a közelmúltban
megváltozott szabály alapján részben - a szer-
ző(k)től az article processing charge (APC) ki-
egyenlítését. Munkatársaim felmérték, hogy mely
kiadók kínálnak az intézményeknek ún. member-
ship program keretében lehetőséget intézményi
szerződés megkötésére. llyen megállapodás alap-
ján bizonyos kiadók esetében némi engedmény
iselérhető az APC-k tekintetében, de az egy-egy
cikk megjelenéséhez szükséges adminisztráció és
átfutási idő mindenképpen csökken. A tagintéz-
mény az esetek többségében dönthet arról, hogy
előzetesen befizetett depozitból, vagy az intéz-
mény mérete alapján megállapított éves tagdíjból
egyenlíti-e ki a megjelenések díját. A kiadók kivá-
lasztásánál több szempontot is érdemes mérlegel-
ni, Mi megvizsgáltuk egyrészt az egyes kiadók
ajánlatait, az OA-programjukban érintett folyóirata-
ik mennyiségét, illetve a kedvezmény mértékét, A
Web of Science és a Magyar Tudományos Művek
Iára $/TMT) alapján összeállítottuk az SZTE-hez
kapcsolható szerzők kiadók szerinti statisztikáját,
hogy lássuk: hol publikálnak legtöbbet. Mindezek
alapján a Springer-BioMed Central-t15 és a Wiley
Open Access Journals-t16 javasoltuk kiválasztásra,
illetve előkészítettük az egyetem velük kötendő
szerződését.

A megjelenós támogatása feltételekhez kötött. A
kedvező elbíráláshoz szükséges az, hogy a szerző
(több szerző esetén az első/két másik, illetve a
levelező szerző) munkaviszonyban álljon az egye-
temmel, és ez az affiliáció, valamint az egyetem-
hez köthető e-mail cím szerepeljen a publikáción
is. További elvárás, hogy a szerző(k) műveinek
MTMT-s regisztrációja legyen naprakész, illetve
publikációinak feltöltése az egyetemi repozitó-
riumba legyen az SZTE szenátusi határozatának
megfelelő. A támogatás jelen pillanatban tisztán
OA-típusú folyóiratokban való megjelenésh ez ítél
hető meg, és döntési szempont azok szakmai
színvonala is.17 Rendkívül fontosnak tartjuk az
esetleges predátor-folyóiratok kiszű rését.

A program 2015 októberében indult. Március elejé-
ig 69 kéré9^ érkezett, amelyek nagyobb része (47)
elfogadtákl8. A cikkeknek majdnem a fele a Sprin,-
ger-BioMedCentral folyóirataiban jelent meg (21),
a legtöbb támogatást azSZTE ÁOK igOnyelte (39).
A Springerrel kötött szerződés alapján feltöltött
első letéti összeg öt hónap alatt elfogyott, a cik-
kenkénti 1S%-os árengedmény kb. három további
cikk megjelenését tette lehetővé.

Az első hónapok tanulságai alapján1g néhány ki-
sebb változtatást javasoltunk a feltételekben és az
eljárásrendben, illetve indítványoztuk a Springer-
szerződés meghosszabbítását, valamint - több,
ide irányuló publikációs igénylés alapján - egy
további szerződés megkötését a Public Library of
Science (PLoS) kiadóval20. A források gazdaságo-
sabb felhasználása érdekében áprilistól megosz-
tott támogatási modellre áll átaz egyetem. További
változás, hogy a folyóiratok értékelésénél nem
impaktfaktort, hanem - a Thomson Reuters szak-
területi folyóiratrangsor mellett - a Scimago Jour-
nal & Country ranking szempontjait alkalmazzuk.

A nyílt hozzáférés támogatásának kiterjesztésére
tett további javaslatunk volt egy olyan platform
kialakítása és szolgáltatása, amely alkalmas az
egyetemen kiadott tudományos folyóiratok kiadá-
sának menedzselésére.

A programhoz kapcsolódó információk meglehetős
gyorsasággal váltak ismertté az egyetemi polgárok
között. Természetesen igaz az is, hogy a pozitív,
támogatást jelentő hírek gyorsabban terjednek, de
talán nem tévedek, ha ebből a szempontból nem
(sem) tekintem elhanyagolhatónak az elmúlt évek-
ben a könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos in-
formációk terjesztésében, a felhasználóképzés-
ben, az oktatásban végzett könyvtárosi munkát.
Lassan egy évtizede, hogy kialakítottunk egy szak-
referensi csapatot - vannak, akik ,,beágyazott
könyvtárosnak" nevezik őket -, és pontosan kör-
vonalazódott az itt dolgozó kollégák tevékenysége,
akik az ,,Ön könyvtárosaként" a karokkal, azok
egységeivel, illetve személyesen a kutatókkal-
oktatókkal vannak közvetlen kapcsolatban." Ki-
alakult és bejáratott kommunikációs csatornák
biztos ítják - természetesen terü letenként más-más
módon - a dialógust. llyen módon könnyebben
elérjük az érintetteket mindazokkal a szolgáltatá-
sokkal is, amelyekkel a könyvtár a kutatási és pub-
likációs folyamathoz hozzájárul. Ezek skálája igen
széles, az online források megismertetésétől
szakspecifikus kutatás-módszertani oktatásokig,
hivatkozáskezelők használatának bemutatásától
különféle, döntés-előkészítésekhez szükséges,
tudománymetriai adatok szolgáltatásáig, vagy akár
az értékeléshez használható eszközök tesztelésé-
ig. A fenti tevékenységeket jól egészíti ki az MTMT
elmúlt öthat évben bejáratódott rendszere, ame-
lyet 2013 óta szenátusi határozat szabályoz, és
amely az adatellenőrzés és az adatbázis napraké-
szen tartása mellett számos képzést, oktatást és
személyes kapcsolattartást is jelent.
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Mindezek és a korábban említett tevékenységek
nagyon szorosan összefüggenek egymással, sok-
szor egymásból következnek, annak ellenére,
hogy az esetek többségében a könyvtári munka-
megosztás különféle területein, projektszerűen
folynak. A tapasztalatok és a feladatok
sokasodtával jól látható, hogy ezek még fokozot-
tabb összehangolására, a nem túl távoli jövőben
pedig akár a szervezet struktúrájában a jelenlegi-
nél kompaktabb módon való megjelenítésükre,
újradefiniálásukra lehet szükség. Az erről való
gondo|kodásnak első kézzelfogható jele a Szerzői
Eszköztáf2 címet viselő új szolgáltatásunk, amely
számos munkatársunk együttműködésével és a
közvetlen kommunikációra is lehetőséget adva
szolgáltat híreket, információkat négy nagy téma-
körben. Ezek az MTMT, a repozitóriumok, a
tudománymetria, és az open access. A szolgálta-
tás, amely mellett a gyorsabb kommunikáció érde-
kében Facebook-csoport is működik, gyorsan nép-

Hivatkozások -
1 A legfontosabbakat ld. pl. az DEENK által működte-

tett Open Access-íelületen:
htt p : //wvvw. o p e n - a c ce s s. h u /i ro d a l o mj e g yze k

' A Science-Metrix 20,1 3-ban készült nagy tanulmánya
az európai mandátumokkal kapcsolatos íelmérés
eredményeiről:
vvww. sei e n ce - m etri x. co m/p d f/ S M _EC _O A_Po l i cí e s. pdf
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szerűvé vált,23 tematikus bővítését tervezzük (2
ábra).

A Szegedi Tudományegyetem szenátusának
2013-ban, a tudományos munkáknak Publicatio
repozitóriumban való - lehetőleg nyílt hozzáférést
biztosító - elhelyezési kötelezettségét kimondó
határozaIa egyfajta OA-mandátumnak, legalábbis
kezdeménynek tekinthető. Az azóta eltelt időszak-
ban sok tapasztalatot szereztünk, számos jó gya-
korlatot megismertünk e téren. Mindez alapot ad-
hat arra, hogy az egyetem döntéshozóival további
konzultációt folytassunk - például a Pasteur4OA
ide vonatkoző ajánlásai alapján2a - az egyetemi
OA-politika kereteinek és tartalmának pontosítása,
stratégia kialakítása, illetve egy, az egyetemi elkö-
teleződést a jelenlegi szabályozásnál erőteljeseb-
ben kifejező, és az egyes résztvevők ebben való
szerepvállalását is tükröző egyetemi politika kiala-
kítása érdekében.

2. ábr a Szerzői Eszköztár: http : //s ze n o k n e k. e k. s zte. h u / |szerz _eszk.j p g)

http s : //ec. e u ro pa. e u/p rog ra m me s/h o rizo n 2020/
s ite s/h o ri zo n 20 2 0/f i I e s/ F a ct S h e et_O p e n _Á ccess.pdf

h tt p : //ro a rm a p. e p ri nts. o rg /

HOLL András: PASTEUR4OA - projekt az Európai
Unió Open Access politikáinak összehangolására.
TMT 61(2014) 9.
http ://tmt, o m i kk. b me. h u/show_n ews. htm l ? id = 59 46 &i s
sue_id=563

- 

-
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ralán az első magyar nyelvű cikk ezzel kapcsolatban:
Sennyey Pongrácz - Kokas Károly: Kónyvtárak a há-
lózatban, TMT 58(201 1) 10. http://tmt.omikk. bme.hu/
s h ow _n e w s. h t m l ? i d = 5 54 8&Lssue_rd=53 í, Az OA kér-
dése és a könyvtári szerepvállalás számos szakmai
ta á]kozónak is témája, pl. legutóbb: 2016. március 2-
3 Nyitott tudomány a magyar tudományos életben
(EKK - OpenAir) httpl/ekk.org.hu/content/ nyitott-
ttldomany-magyar-tudomanyos-eletben-eloada sok;
Networkshop 20'16. március 29. - 2016, április 1., Deb-
receni Egyetem

htt p : //n et.j o gta r. h u/j r/g e n/hj e g y_d o c. cg i ?
docid-Al100204.TV

htt p : //n et.j ogta r. h u /j r/g e n/hj e g y_d o c. cg i ?
docid=A1400030.EMM

http : //co nte nta, b ibl. u -sze ged. h u/, -3,5 m illió oldal

Két bejárattal:
h tt p : //www. d e l m a g y a r. h u /d e l m a g y a rc h iv/;
h tt p : //d m. e k. s zte, h u /szte d a/d e l m ag y a r? p= Q

,,Az SZTE-hez kapcsolódó tudományos és művészeti
publikációk ill. alkotások tárolása a Publicatio
repozitóriumban":
ww 2. b i b l. u - s ze g e d. h u /i m a g e s/sto rie s/szte/ mt mt
_tudoma ny metri a/ SZT E-P u bl ic atio-sze n atu si -
hatarozat.pdf

A Doktorit és Publicatio-t a BASE és az MTA KlK, a
Doktorit ezen kívül a DART-Europe araíla, mindkettő
az MTMT álta| minősített repozitórium; a Bodza-alapú
adatbázisoknak közös keresőt hoztunk léIre (http://
opac3. bi b l. u -szeged, h u/szte d a/co nte nta? p=0)

pI. Acta Cybernetica
(h ttp s : //vvvvw. i nf . u -s ze g e d. h u /k utata s/acta -cy b e rn eti ca)

HOCZOPÁN Szabolcs - MESKO Eszter - MOLNÁR
Tamás: Az Open Access Támogatás intézményi tá-
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'8 Az elutasítások okai: nem megfelelő színvonalú
folyóirat, MTMT-s kötelezettség nem teljesítése,
predátor folyóirat (4), hibrid folyóirat, ill. adminisztrá-
ciós problémák.

19 XeVEHÁzl Katalin: Beszámo!ó a Szegedi Tudo-
mányegyetemhez kapcsolódó Open Access publiká-
c i ó s tev é ke nysé g tá mog atá s á ró l (szenátusi j ele ntés,
2015. december)
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22 
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" Az oldalnak2015. szeptemberl. óta több, mint 8 700
látogatója volt. Visszatérő látogatók aránya: 33%, új
látogatók: 66%. Bejegyzések a honlapon: 53 db leve-
lezés: 105 db, "SZTE-s szerzők - hírek, segítség, kö-
zösség" csoport: 143 tag
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