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Bevezető

Az  MTMT  az  MTA  intézményhálózat  átszervezésével  került  a 
Könyvtárból Könyvtár és Információs Központtá átalakuló intézménybe. 
Nem véletlenül - a könyvtáraknak hagyományosan fontos szerepük van a 
tudományos  kommunikációban.  Ez  a  szerep  elsősorban  a  kutatók 
irodalommal való kiszolgálása, és a rendelkezésre álló információk hosszú 
távú megőrzése. A fő feladatokon túl a tudományos szakkönyvtáraknak a 
történelem folyamán voltak más feladatai is: például az intézmények saját 
kiadású  publikációinak  cseréje.  A modern  szakkönyvtárak  feladatai  az 
információtechnológia vívmányai nyomán átalakulnak. Az MTA Könyvtára 
is  jelentősen  átalakult  már az  MTMT -  és  ezzel  egy  időben  az  EISZ - 
befogadásával - de ez az átalakulás azóta is folytatódik, és még tovább is 
kell vinnünk ezt a folyamatot.
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Az  átalakulással  a  KIK  jobban  kell  szolgálja  az  egész  akadémiai 
intézményrendszert és a kutatást - itt elsősorban az MTA-t kell érteni, de 
ezen  túl,  lehetőségek  szerint  a  teljes  hazai  tudományos  kutatás  egyes 
pontjain  nyújthat  támogatást.  Mint  látni  fogjuk,  az  új  -  és  bizonyos 
mértékig  a  régi  -  tevékenységekbe  rejlő  szinergiák  kibontásával  sok 
lehetőség nyílhat meg.
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- MTMT

        Az MTMT esetében, mint már hallottuk, jelentős funkcióbővítéseket is 
tervezünk.  Azon  túl,  hogy  a  jelenleg  elsődleges  szcientometriai  funkciót 
tovább  erősítjük  -  például  a  teljesség  időhatárainak  2007-től  visszafelé 
kiterjesztésével  a  felsőoktatásra  nézve  -  a  rendszernek  tudományos 
tájékoztató funkciója is lesz. Ennek feltétele a lefedettség jelentős növelése, 
és a tudományterületi beosztások alkalmazásának bevezetése.

Az  MTMT használhatóságát,  a  kutatókra  nehezedő  terhek  csökkentését 
szolgálja  az  adatbevitel  csatornáinak  bővítése,  a  gyarapítási  stratégia 
hangsúlyváltozása. Hazai folyóiratoknál a kiadótól/ szerkesztőségtől kell a 
bibliográfiai információkat beszerezni.  A külföldi folyóiratoknál pedig az 
idézettségeket  kell  nemzetközi  adatbázisokból  megvásárolni, 
automatikusan betölteni.

A tájékoztatási  funkciót  is  erősíti  -  de  az  értékelő  funkciót  is!  -  a  teljes 
tartalmakra mutató linkek alkalmazása, különös tekintettel az Open Access 
avagy nyílt hozzáférésű dokumentumokra.
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- Open Access

Az  MTA  KIK  jelenleg  és  a  közelmúltban  számos  nemzetközi 
projektben  vett/vesz  részt.  Ilyenek  a  SIM4RDM,  PASTEUR4OA, 
OpenAIRE2020 Gold OA Pilot.

Kiemelném a P4OA politika-összehangolásra szolgáló budapesti regionális 
konferenciáját  október  végén.  Fontos  az  OA finanszírozásban  betöltött 
szakértő  szerepünk.  Ennek a  szerepnek,  könnyen lehet,  erősödnie  kell  a 
jövőben:  a  növekvő  támogatásoknál  az  EISZ  előfizetésekkel  való 
koordináció  létfontosságú  lesz.  Koordináció  nélkül  a  tudományos 
publikálás rendszerének üzemeltetése sokkal drágább lenne.
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- EISZ

Már most az EISZ kezeli a részecskefizikusok SCOAP3 projektjének 
kérdéseit.  Az  OA  szerep  növekedni  fog.  Nagyon  fontos  a  hatékony 
forráskezelés megvalósítása - erre a jövőben egyre nagyobb lehetőséget ad 
az MTMT adatbázisának és a felhasználás elemzésének kiaknázása.
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- TTO

Részben  az  MTMT  adatainak,  részben  a  KIK-ben  vagy  az  EISZ 
körben előfizetett adatbázisok és elemző eszközök alkalmazásával, részben 
a budapesti szcientometriai iskola jelenlegi lehetőségeinek kihasználásával 
a  TTO igen hasznos elemzéseket  készít  megrendelői  számára.  Ezeket  az 
információkat  egyre  inkább  fel  kell  használjuk  "házon  belül"  is,  pl.  az 
EISZ  beszerzései  tervezéséhez,  és  a  TTO  is  egyre  jobban  tud  majd 
támaszkodni "házon belül" elérhető adatokra, mint az MTMT adatbázisa 
vagy az EISZ felhasználási statisztikái.
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- Repozitórium (REAL)

A REAL már az akadémiai átszervezés előtt elindult a Könyvtárban, 
de az archiválási, és az Open Access közzétételi kötelezettségekkel, ill. az 
MTMT-n keresztüli  feltöltés  lehetőségével,  az  MTMT OA jelölésének  és 
statisztikáinak megjelenésével a szerepe felértékelődött.  Fontos tényező a 
repozitórium feladatainak  és  lehetőségeinek  növelésében  az  MTA (KIK) 
digitalizálási  projektje.  Az  elmúlt  2  évben közel  3  millió  oldalnyi  anyag 
került  a  repozitóriumba  ennek  nyomán.  Az  egyes  gyűjtemények  -  az 
alapgyűjtemény, az EOD, a J, a PhD, a D, az R és az MS - mind-mind sok 
értéket  őriznek és  szolgáltatnak.  Itt  kell  említsem a hazai  repozitóriumi 
közös  keresőt  és  az  MTMT  repozitórium  Minősítő  Bizottságának 
tevékenységét is.
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- DOI azonosítók

Az MTA és a hazai kutatói szféra folyóiratai egy részének, illetve a 
szürke  irodalom  és  a  kutatási  adatok  számára  szolgáltat  állandó 
azonosítókat a KIK, két nemzetközi szervezet - a DataCite és a CrosRef 
tagjaként. A DOI azonosítók alkalmazása növeli a tudományos információk
láthatóságát, segíti hosszú távú megőrzésüket és hozzáférhetőségüket.
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- Kutatási adatok

Világtrend a  kutatási  adatok  kezelésének előtérbe  kerülése.  A KIK 
adott  helyet  az  MTA  kutatóhálózat  számára  e  témakörben  rendezett 
konferenciának. Az MTMT bevezette a kutatási adatok kezelését, a rájuk 
kapott  hivatkozások  nyilvántartásával  együtt,  a  KIK  pedig  DOI 
azonosítókat tud biztosítani  nyilvános adathalmazok számára is.  Számos 
folyóiratnál  a  publikálás  feltétele  a  felhasznált  adatok  repozitóriumi 
elhelyezése.  A  KIK  is  tervezi  új  REAL  gyűjtemény  indítását  adatok 
számára.
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- A tudományos szakfolyóiratok technikai támogatása - közös platform?

Az OA terjedésével visszafordulni látszik egy évszázados tendencia - 
az eredetileg tudományos intézményekben kiadott évkönyvek, periodikák 
üzleti  alapon  működő  kiadóvállalatokhoz  kerültek.  Most  egyre  több 
intézmény  veszi  újra  saját  kézbe  a  kiadást.  Az  MTA KIK készen  áll  e 
folyamat  támogatására.  Nem  csupán  DOI  azonosítók  biztosításával,  de 
publikációs platform működtetésével is. Az alkalmazott szoftver az Open 
Journal Systems lenne. Nem mellesleg, az OJS szabványos protokollon tud 
adatokat szolgáltatni az MTMT számára, DOI azonosítókat adminisztrálni.

A CrossRef-es DOI-k megjelenése az irodalomjegyzékekben szintén kincs
az MTMT számára: így működő hazai folyóiratokból a hivatkozásokat is
automatikusan gyűjteni lehetne.
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- Adatbányászat / szövegbányászat

A repozitóriumban található információtömeg - publikációk és adatok 
- feltárása, kiaknázása kínálkozó lehetőség. Ez olyan feladat, amelyhez a 
KIK  eszközöket  és  támogatást  adhat,  de  a  tudományos  közösség 
támogatása nélkülözhetetlen.
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- Kutató-centrikus szolgáltatások

A kutatóknak az  eddig  említett  szolgáltatások is  nagyon hasznosak 
lehetnek.  Azonban lehet  még vonzóbbá tenni  a szolgáltatásokat.  Mennyi 
idézet  érkezett  e  pillanatig  a  műveire?  -  a  kutató  egy  mobiltelefonos 
alkalmazással  megtudhatja,  hányan  töltötték  le  a  cikkét,  hányan 
hivatkoztak rá. Az AAT naprakész publikációs listákat kínálhat. A kutatók 
témafigyelést  kérhetnek,  és  a  vonaton  munkahelyük  felé  utazva 
átpörgethetik  a  számukra  érdekes  tudományterületek  újdonságait  -  épp 
úgy, mint ahogy a webáruházak személyre szabott reklámokat mutatnak 
neki.
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- Egységes kutatóhálózati rendszerek

Az  MTA Kutatóhálózat  és  a  tudományos  szakkönyvtárak  egységes 
rendszerekben  működve  hatékonyabban  oszthatnak  meg  egymással 
adatokat  -  és  hatékonyabban  szolgálhatják  a  felhasználókat,  olvasókat. 
Egyablakos kiszolgálás  -  ha nem is  mindenkinek ugyanazon az  ablakon 
keresztül. 

*

Megannyi lehetőség - megfelelő finanszírozás kell, és folytatni a munkát.


