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település közigazgatási területén plusz szolgáltatást tud nyújtani a szociálisan
hátrányos helyzet  és fogyatékkal él k számára.

A Társulás nagy szerepet vállalt a kistérség központi orvosi ügyeleti rendszerének
megszervezésében, annak tárgyi eszközökkel történ  ellátásában.

Mindezen  feladatok operatív szervezését a Társulás munkaszervezete (titkársága)
látja el. A titkárság dolgozói részére a kornak megfelel  irodát hoztunk létre. Itt a
Társulás által felvállalt feladatokra megfelel  végzettség  szakembereket foglal-
koztatunk.

A felvállalt feladatokat így saját dolgozókkal, vagy különböz  megbízási
szerz désekkel tudjuk ellátni.

2006-ban a társulás költségvetése meghaladja a 360 millió Ft-ot. A feladatok
sokrét ek, b ségesek lettek, és a jöv ben arra kell számítani, hogy a kistérségek
szerepe er södni fog, ezáltal a szakmai elvárás is szigorúbb lesz.

A jászsági kistérség tradicionális együttm ködése biztosítani fogja a jöv ben is
a kistérségi szinten ellátható önkormányzati, közszolgáltatási feladatok szakmailag
magasabb színvonalú, hatékonyabb elvégzését.

Koltay Tibor – Tóth Erika

BIBLIOGRÁFIÁK NYOMTATÁSBAN ÉS A WEBEN
A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT

BÖLCSÉSZETI KARÁN

Bevezetés
A karon (korábbi nevén Jászberényi F iskolai Karon) m köd  Informatikai és

Könyvtártudományi Tanszék két bibliográfiát szerkeszt és jelentet meg rendszeresen:
1. Bibliográfia I-III (szakdolgozatok) (Harmat 2001, Harmat 2003, Harmat-Tóth 2005)
2. A tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés magyarországi irodalmának

bibliográfiája
Az el bbi nyomtatott, az utóbbi elektronikus, a World Wide Weben elérhet

formában jelenik meg.

A szakdolgozatok bibliográfiája
A nyomtatott bibliográfiák els  két kötete a korábban létezett Társadalomelméleti,

Közm vel dési és Feln ttképzési Intézet keretei között megjelent szakdolgozatokat
tartalmazza. A harmadik kötet megjelenésére az intézet neve Közm vel dési és
Feln ttképzési Intézetre változott.

A bibliográfiákban a könyvtár, a könyvtár-m vel désszervez  és a m vel dés-
szervez  szakosok által készített szakdolgozatok szerepelnek. Egyaránt feldolgozásra
kerültek a nappali és levelez  tagozatosok szakdolgozatai.

A szakdolgozatot írt hallgatók között 1998-ban voltak tanító-könyvtár és tanító-
m vel désszervez  szakosok is, így az  dolgozataik is belekerültek a bibliográfiába.

A bibliográfiából is kit nik, hogy mennyire széles a hallgatók érdekl dési köre,
és mennyire szerteágazó témákat dolgoznak fel a szakdolgozataikban. A gyakran
el forduló témák közül csak néhányat említünk. Ilyenek a divat, az internet, a könyv-
tárak, a sajtó és különböz  települések története, a különböz  médiumok, az olvasási
szokások és a deviáns viselkedés vizsgálata.

A bibliográfia bels  szerkezete id rendi, ezen belül szakonként, majd a szakdolgo-
zatok szerz inek bet rendjében tartalmazza a tételeket.

Egy-egy bibliográfiai tétel tartalmazza a szakdolgozat készít jének nevét, szakját
valamint a szakdolgozat címét, alcímét, oldalszámát és rövid tartalmát.

A bibliográfia tételeit informatikus könyvtáros szakos hallgatók készítették el a
szerkeszt k felügyeletével.

Az els  két kötetben a bibliográfiát egy szerz i névmutató egészíti ki. A harmadik
kötetben már a többféle szempont szerinti visszakeresés végett további mutatók
találhatók.
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 helynévmutató,
 névmutató,
 szerz i névmutató,
 tárgyszómutató.

A gyorsabb visszakereshet ség érdekében a harmadik kötetben a mutatók már
tételszámra utalnak.

A bibliográfia és a bibliográfiákban feldolgozott szakdolgozatok a Kar könyvtárá-
ban megtalálhatók.

A szerkeszt k tervezik a bibliográfia további részeinek megjelenését. Ezek a
következ k lesznek:

 az informatikus könyvtáros és m vel désszervez  szakosok 2005-ben megjelent
szakdolgozatainak feldolgozása,

 a humáner forrás menedzser szak 2002 és 2005 között megjelent szakdolgo-
zatainak feldolgozása.

A tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférés magyarországi irodalmának
bibliográfiája

Ez a bibliográfia Koltay Tibor és Tóth Erika szerkesztésében készül, és az interneten
érhet  el a http://www.jfk.szie.hu/IKT/szabadbibl/szabadbibl.htm címen.

De mi is a nyílt hozzáférés? A nyílt hozzáférést (angolul: open access)
sokféleképpen értelmezik. Egy jól használható definíciója a következ  kritériumokat
tartalmazza:

 A felhasználónak nem kell fizetnie azért, hogy tudományos közleményeket az
interneten olvasson, azokat kinyomtassa, nem-kereskedelmi célokból tovább is
adhassa, és mindezt korlátozások nélkül tehesse.

 Harmadik személy számára azonban általában tilos a tartalom felhasználása.
 Általánosságban a szerz  szinte a teljes szerz i jogokat magának tartja meg, és

máshol is közzéteheti m vét (Björk 2004).
A nyílt hozzáférésnek több formája létezik.
Ezekb l csak azt a néhányat soroljuk itt fel, amelyek alapján a bibliográfiánk alap-

jául szolgáló szakirodalmat vizsgáltuk:
korlátozás nélküli hozzáférés (folyóiratok azonnali és teljes publikálása);
késleltetett nyílt hozzáférés (a nyílt hozzáférés csak egy bizonyos id  után valósul
meg);
szerz i díjas hozzáférés (a szerz k díjat fizetnek a nyílt hozzáférés támogatása
végett);
e-print archívumok (a szerz k maguk archiválják publikációikat);
részleges hozzáférés (a cikkek egy részéhez biztosítanak nyílt hozzáférést);
kooperációs hozzáférés (intézményi tagok támogatják a nyílt hozzáférést) (Corrado
2005).

A nyílt hozzáférésnek négy fontos csatornája van:
 az elektronikus, lektorált tudományos folyóiratok,
 a kutatási területenként szervez d  preprint-archívumok (tematikus repozitóriumok),

 az egyes egyetemek intézményi repozitóriumai,
 az anyagoknak a szerz k saját honlapjain történ  elhelyezése (Björk 2004).

A nyílt hozzáférés legtöbb definíciójában szerepel, hogy szakért i véleményezést
alkalmazó (más szóval lektorált) publikációkról van szó.

A nyílt hozzáférés angol nyelv  irodalmát öleli fel egy Charles W. Bailey
szerkesztésében megjelen  bibliográfia (Bailey 2006).

Egy, a téma magyar nyelv  irodalmát feldolgozó hazai bibliográfia szükségességét
nem a Magyarországon megjelent írások nagy száma indokolja, hanem annak
szükségessége, hogy a nyílt hozzáférés eszméjét minél szélesebb körben tegyük
ismertté a magyar könyvtárosok és a kutatói társadalom el tt.

A nyílt hozzáférés eszméjének terjesztésével ugyanis ahhoz járulunk hozzá, hogy
az internetet mint egy nagy nyitott könyvtárat használjuk, amelyet megosztunk
egymással.

Mivel a témát feldolgozó cikkek száma magyar szakfolyóiratokban és a KIT
Könyvtár, Információ, Társadalom cím  elektronikus hírlevélben*  viszonylag kicsi,
a bibliográfiában a nyílt hozzáférés témáját feldolgozó referátumokat és híreket is
számba vettük (Koltay – Tóth 2006).

A nyílt hozzáférés bibliográfiája 2006 szeptemberében, közel egy évvel az indulás
után 62 tételt tartalmaz, ebb l 31 hír, 23 referátum és tömörítvény, 5 cikk és 3 fordítás.
A bibliográfia folyamatosan b vül.

Irodalom

Bailey, Charles W. Jr.: Open Access Bibliography. Liberating Scholarly Literature
with E-Prints and Open Access Journals. Association of Research Libraries,
2005. http://info.lib.uh.edu/cwb/oab.pdf (Utoljára letöltve 2005. december 15.)

Björk, Bo-Christer: Open access to scientific publications - an analysis of the bar-
riers to change? Information Research. Vol. 9, No. 2, 2004 http://InformationR.net/
ir/9-2/paper170.html (Utoljára letöltve 2004. május 5.)

Corrado, Edward M.: The Importance of Open Access, Open Source, and Open Stan-
dards for Libraries. Issues in Science and Technology Librarianship. Spring 2005,
http://www.istl.org/05-spring/article3.html (Utoljára letöltve 2005. december 15.)

Harmat Mária (szerk.): Bibliográfia I. (szakdolgozatok) 1998-2000, Jászberény: SZIE
JFK Társadalomelméleti, Közm vel dési és Feln ttképzési Intézet, 2001. 155 p.

Harmat Mária (szerk.): Bibliográfia II. (szakdolgozatok) 2001-2002, Jászberény: SZIE
JFK Társadalomelméleti, Közm vel dési és Feln ttképzési Intézet, 2003. 77 p.

Harmat Mária – Tóth Erika (szerk.): Bibliográfia III. (szakdolgozatok) 2003-2004,
Jászberény: SZIE JFK Közm vel dési és Feln ttképzési Intézet, 2005. 121 p.

Koltay Tibor – Tóth Erika: A tudományos publikációkhoz való szabad hozzáférés
irodalma Magyarországon. Tudományos és M szaki Tájékoztatás, 53. évf., 3. sz.,
2006., 128-132.

*A KIT archívuma a http://www.gmconsulting.hu/inf/kit/ címen található.
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TÉLI OLIMPIA – TORINO

A 2006. évi téli olimpiai játékokon nagyon nagy sikereket értek el a jászberényi
illet ség  sportolók. Huszár Erika negyedik lett az 1500 méteres rövidpályás gyors-
korcsolyázásban, s ezzel 26 év után a legjobb eredményt érte el magyar sportolóként
téli olimpián. Darázs Péter legjobb teljesítménye férfi 500 méteren elért 10., Darázs
Rózsaé pedig az 1500 méteres versenyben szerzett 20. hely.

A csapat vezet je Darázs István – a közölt fotók többségének készít je –, a
válogatott edz je Telegdi Attila, a gyúró Hámori József, a jászberényiek nevel
edz je Belovai József volt.
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