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vány egyszerűen nincs meg a könyvtárakban, míg az 
antikváriumok katalógusaiban tízezerszám találhatók 
tudományos cikkek, monográfiák, kézikönyvek és 
szótárak, atlaszok stb. Elképzelhető, hogy ezeket a 
tudósok sem ismerik, az egyetemi hallgatókról nem 
is beszélve; ezeket a műveket ritka kiadványokként 

valójában a könyvtárosok rejtették el és őrizték meg 
évszázadokon keresztül. A feladat a mai technoló-
giával közkinccsé tehető művek elérhetővé tétele, 
méghozzá térítésmentes szolgáltatásként.

(Viszocsekné Péteri Éva)

Kapcsolódó területek
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KELLER, Alice: Publikationskompetenz als neues Tätig-
keitsfeld von Bibliotheken In: Bibliotheksdienst. – 50. 
(2016) 7., p. 661-671.

Publikációs kompetencia – a könyvtárak új munkaterülete
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A dolgozat a tudományos publikálás két modelljét 
állítja szembe egymással: a tudomány, a kiadó és a 
könyvtár hagyományos háromszögének kapcsolatát 
és egy új modellt, amely különböző online tartalom-
szolgáltatókkal és publikációs platformokkal dol-
gozik. A tudományos publikálás új modellje mind a 
szerzőktől, mind a könyvtáraktól új készségeket igé-
nyel, melyeket itt a publikációs kompetencia kifeje-
zéssel írnak le. A szerzők, illetve a kutatók oldaláról 
nézve a publikációs kompetenciát az információs 
kompetencia (pro)aktív formájaként kell értenünk. A 
könyvtárak esetében a publikálást támogató szolgál-
tatások kiépítéséről van szó. Annak érdekében, hogy 
ezek a kínálatok szakmailag tökéletesen működjenek, 
különleges készségekre van szükség, melyek gyak-
ran jelentősen eltérnek a hagyományos könyvtáros 
feladatköröktől. Ezek a változások a könyvtárak szá-
mára messzemenő következményekkel járnak, de új 
lehetőségeket is teremtenek számukra arra, hogy a 
kutatókkal közvetlenül érintkezésbe léphessenek.

(Autoref.)
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rentier, Bernard: open science : a revolution in sight?. 
– Bibliogr. In: Interlending & document supply. – 44. 
(2016) 4., p. 155-160.

Nyílt tudomány: forradalom a látásmódban?
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A Liège-i Egyetem (Belgium) 2007-ben kötelezővé 
tette munkatársai számára, hogy 2002 óta megjelent 
publikációik egy-egy példányát elhelyezzék az in-
tézmény ORBi (Open Repository and Bibliography) 
elnevezésű repozitóriumába. Ezt a kötelezettséget 
közvetlenül összekapcsolták az előléptetésekkel és 
az emberi vagy anyagi erőforrások odaítélésével, 
valamint azzal, hogy az ORBi jelentéseket és sta-
tisztikákat is szolgáltat a kutatóknak. Ennek hatá-
sára a cikkek olvasótábora és idézettsége megnőtt, 
ami – érdekes módon – a francia nyelven publikált 
társadalom- és humán tudományi cikkek esetében 
volt a legjelentősebb.
Ahol és amikor azonban nem ilyen szigorú a sza-
bályozás, kevés kutató hajlandó a nyílt hozzáférés 
valamelyik útját követni, bár számos, a zöld úttal 
kapcsolatos ellenérv könnyen megcáfolható. Így nem 
igaz, hogy túl sok adminisztratív terhet ró a kutatókra, 
továbbá az sem állja meg a helyét, hogy a célja az 
értékelés volna, bár ebben a tekintetben felülmúlja 
a hagyományos publikációs listákat, és mentesíti a 
kutatókat az ilyen listák aktualizálása alól. Az a tény, 
hogy a cikkek egy-egy példányának elhelyezése kö-
telező, nem csorbítja a kutatói szabadságot, mivel a 
gondolkodást és az oktatást nem korlátozza. Nem 
sérti a szellemi tulajdonjogokat, hogy a cikkek példá-
nyai repozitóriumokba kerülnek, mivel az elhelyezés 
a jogtulajdonos(ok) engedélyével vagy a jog lejártá-
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val történik, mint ahogy nem befolyásolja a lektorálás 
folyamatát és nem is teszi szükségtelenné a minő-
ségellenőrzést, az elhelyezésére a teljes publikálási 
folyamat végeztével kerül sor. Mivel a szerzők eddig 
is az ismeretek terjesztése és a presztízs megszerzése 
érdekében publikálták cikkeiket, repozitóriumba ke-
rülésük a jogdíjak kérdéskörét nem érinti. A jogdíjjal 
járó könyvek és könyvrészletek esetében pedig általá-
ban nem kötelező a nyílt hozzáférés. Annak veszélye, 
hogy a megőrzés nem lesz megfelelő, azzal védhető 
ki, ha a publikációk nyomtatott formában állnak ren-
delkezésre és/vagy az ezeket tartalmazó fájlok több 
helyre vannak mentve.
A repozitóriumok megjelenése nem rontotta a nagy 
kereskedelmi kiadók üzletét. Hosszú távon azonban 
várható, hogy a zöld út egyre inkább a „hagyomá-
nyos” publikációs modell eltűnéséhez fog vezetni. 
Lehetséges az is, hogy a tudományos kiadók el is 
tűnnek, hacsak nem igazítják üzleti modelljeiket az 
új helyzethez. Ezzel a nyílt hozzáférés zöld útja is 
megszűnne, miközben a repozitóriumok továbbra is 
hasznosan szolgálnák az egyetemeket.
Az arany út – bár utópisztikus – lehet az optimális 
megoldás, amelynek elterjedését viszont akadályoz-
hatja, hogy vele veszélybe kerülne a lektorálás. Mi-
vel azonban a lektorálás a kutatók önkéntes munká-
ján alapul, ráhagyható a kiadókra, bár ma már jobb 
szolgálatot tenne interaktív formája.
Amikor a cikkek megjelentetését szerzői díjakhoz 
kötik, a – szükséges és célszerű – arany út elnevezésé-
ben félrevezető, mivel nem ingyenes. A díjak mértéke 
ugyanis cikkenként 250-től 6000 dollárig terjed, ami 
2500 dolláros átlagot jelent, és jellemzően a kiadók 
presztízsével nő. Mindez antidemokratikussá teszi 
a publikálást, hiszen a múltban bárkinek lehetősége 
volt arra, hogy jó minőségű cikke megjelenjen akár 
a legnagyobb presztízsű folyóiratokban is. Az arany 
út ugyan lehetővé teszi, hogy mindenki olvassa az 
így megjelentetett írásokat, azonban csak az tud majd 
publikálni a folyóiratokban, aki mögött jelentős fi-
nanszírozás áll. Ennek a modellnek a hátulütője az 
is, hogy nem stabilak az árak, sőt a díjak várhatóan 
növekedni fognak.
Amikor az arany út hibrid változatának eredménye-
ként jelennek meg cikkek, a könyvtárak fizetnek az 
előfizetésért, és az arany utas cikkek szerzői is fi-
zetik a díjaikat. Az is probléma, hogy az arany úton 
megjelentek az olcsó, a minőségellenőrzést mellőző 
folyóiratok. Ezeket a predator (ragadozó) jelzővel 
illetik, bár az jobban illene a presztízst drágán kíná-
ló, hagyományos kiadókra. A látszólagos lektorálás-

sal, nem létező szerkesztőbizottságokkal működő, 
a megőrzést semmibe vevő folyóiratokra inkább az 
„imposztor” elnevezés illene. (Ezek megnevezésére 
a hazai szakirodalomban egyaránt elterjed a „raga-
dozó” és a „parazita” jelző.)
Az ilyen kiadók és folyóirataik elkerülésének legjobb 
eszköze, ha használjuk a nyílt hozzáférésű folyóira-
tok kalauzát, a DOAJ-t (Directory of Open Access 
Journals, https://doaj.org/).

(Koltay Tibor)
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A dokumentumszolgáltatás jövője a nyílt tudomány vilá-
gában

Dokumentumszolgáltatás; Felsőoktatási könyvtár; Hoz-
záférhetőség; Publikálás -tudományos kiadványoké; Tu-
dományos kutatás

Az Európai Tanács Versenyképességi Tanácsa kijelöl-
te a kutatás és tudomány új útját, ami a nyílt publiká-
lás, a big data, és a számítási felhő (cloud computing) 
alkalmazását jelenti. A cél a nyílt tudomány (open 
science), vagyis minden tudományos publikáció aka-
dálymentes elérhetőségének megteremtése 2020-ig. 
A kérdés az, hogy van-e hely a nyílt tudomány gyors-
forgalmi útján a hagyományos dokumentumellátási 
szolgáltatásnak?
Az IFLA meghatározása szerint ennek lényege a 
bármilyen típusú dokumentumban (könyv, cikk stb.) 
található információ megtalálása és szolgáltatása a 
világ bármely részén levő más könyvtár használója 
számára kölcsönzés, másolat vagy elektronikus to-
vábbítás útján. Ez a forma az információk világban 
való eloszlásának egyenetlenségeit van hivatva op-
timalizálni, a tudományos információhoz való hoz-
zájutás esélyegyenlőségét szolgálja. A célközönség 
mára kibővült: az egyetemi, akadémiai és ipari kuta-
tóintézetek tudományos kutatói mellett megjelentek a 
tudományos élethez lazán kapcsolódó tudásiparosok 
és az állampolgárok életébe tudományos ismereteket 
bevonni szándékozó „polgári tudományos kezdemé-
nyezések” képviselői is. Aktivitásuk tetten érhető a 
nem üzleti alapú, egyéni és intézményi résztvevők-
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kel egyaránt dolgozó, önkéntes és közösségi jellegű 
crowdsourcing mozgalomban.
Jelenleg a tudományos információk fejlődésének 
jellemzői a rapid módon növekvő mennyiség, a pub-
likált és nem publikált anyagok széles köre, mely a 
nyomtatott és online könyveket, cikkeket, szürke 
irodalmat, posztokat, tweeteket és a közösségi olda-
lakon, blogokon való hozzászólásokat egyaránt tar-
talmazza. További jellegzetességek a kutatási adatok 
és a kapcsolódó elemek (repozitóriumok, adatkezelé-
si tervek stb.) egyre növekvő fontossága, a mérésre 
alkalmas eszközök jelentőségének növekedése (pl. 
a hivatkozások, a használatok és a hálózatokon való 
megjelenések száma), a tudományos információs piac 
globalizációja és koncentrációja. Szintén kortünet a 
több mint 50 millió kutatási anyagot tartalmazó ka-
lóz adatbázis, a Sci-Hub, mely az esélyegyenlőséget 
nélkülöző információpiacnak köszönheti létét. Kez-
detleges keresője, nem túl jól használható fájlfor-
mátumai és főként a törvényesség, az átláthatóság 
és ellenőrizhetőség hiánya miatt azonban nem jöhet 
szóba könyvtári megoldásként.
Összegezve: amerre látunk, az open science min-
denhol jelen van. Nem könyvtárbarát jelenség, és 
nem konvergál a könyvtári dokumentumellátással. 
Mindettől függetlenül azonban a könyvtárak – mint 
a kutatóintézetek partnerei – nyilvánvalóan hozzájá-
rulhatnak egy új típusú szolgáltatás kialakításához, 
mely segíti a tudósokat a nyílt tudomány támogatásá-
ban. Ehhez persze új szervezeti formák, eszközök és 
funkciók kialakítása szükséges, beleértve a marketin-
get, az adattudományt, a szakértelmet a formátumok 
terén és a jogi ismereteket.

(Fazokas Eszter)
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Felmérés a nyílt hozzáférésről a Francia Nemzeti Tudo-
mányos Kutatási Központ tudósai körében
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2014-ben kérdőíves felmérést végeztek a Francia 
Nemzeti Tudományos Kutatási Központ (Centre 

National de la Recherche Scientifique, CNRS) 1250 
alaptudományi kutatólaboratóriumának vezetői köré-
ben. Az összes megkérdezett 35%-a, 432 igazgató vá-
laszolt. Általánosságban amerikai, brit, német és más 
országbeli kollégáikhoz hasonlóan pozitívan állnak a 
nyílt hozzáférés ügyéhez, viszont nagyobb mértékben 
támogatják annak zöld útját, mint a szerzői díjakra 
alapozott arany utat. Egy kisebb csoportjuk érdekte-
len a nyílt hozzáférés ügye iránt. Más vizsgálatokhoz 
hasonlóan tudományáganként eltérnek preferenciáik. 
A matematikusok, fizikusok és informatikusok a szer-
zői példányoknak a közös francia archiváló platform, 
a HAL (Hyper Articles on Line), segítségével történő 
archiválását jobban támogatják, mint a biológusok, a 
vegyészek vagy a földtudományok kutatói. A szerzői 
díjak tekintetében több tapasztalattal rendelkeznek, 
és pozitívabb hozzáállást tanúsítanak a biológusok, 
mint a matematikusok, a társadalomtudományi és a 
humán tudományi kutatók.

(Koltay Tibor)
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WIGELL-RyyNäNEN, Barbro: From sPLq to sLq to the 
end of the story In: scandinavian library quarterly. – 49. 
(2016) 4., p. 40-42.

Az sPqL-tól az sqL-ig, majd a folyóirat megszűnése
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A szerző, aki 1999-ben lett a szerkesztőség tagja, 
1998-tól tekinti át a Scandinavian Public Library 
Quar terly (SPLQ), a skandináv államok (Dánia, Finn-
ország, Norvégia, Svédország) közös folyóiratá nak a 
sorsát, mert akkor rendezték az első igazgatói kon-
fe renciát, amely a lap anyagi és tartalmi kérdéseit 
te kintette át.
1968 és 2016 között a lap célja a skandináv könyvtá-
rakban zajló fejlemények és tendenciák bemutatása 
volt az angol nyelvű világ számára. A negyedéven-
ként megjelenő lap – 2012-től Scandinavian Library 
Quarterly címmel – 1968-ban indult a közkönyv-
tárakért felelős északi könyvtári hatóságok közös 
pénzügyi támogatásával, és minden tag öt évig adott 
otthont a lap szerkesztőségének. A folyóirat nagy 
népszerűségnek örvendett mind a skandináv régió-
ban, mind nemzetközi színtéren frissessége, témái 
(könyvtári projektek, új törvények stb.) miatt.
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2002-ben Dánia vette át a szerkesztést. Ekkor került 
sor a folyóirat tartalmának alapos értékelésére, de 
felmérés készült arról is, mit szólnának az olvasók, 
ha csak elektronikus formában adnák ki. (Az olvasók 
mind a kettőt igényelték.) Ez idő alatt készült el az 
SPLQ weboldala is. A kedvező gazdasági helyzetnek 
köszönhetően 2002-ben könyv is készült az új könyv-
tárépületekről (Nordic public libraries; the Nordic 
cultural sphere ats public libraries).
2007-től Finnország vette át a munkát jóval kisebb 
létszámú szerkesztőséggel. Ekkor a folyóiratot már 
50 országban fizették elő. 2010-ben kiadták a Nordic 
public libraries 2.0-t.
2012-től új szelek kezdtek fújni. Megszűntek az igaz-
gatói értekezletek, amikor Norvégiában és Svédor-

szágban a közkönyvtárak fejlesztésének feladatai a 
nemzeti könyvtárakhoz kerültek. Több országban is 
átalakították a kulturális minisztériumot. A nemzeti 
könyvtárak skandináv találkozóján döntöttek a fo-
lyóirat címének a megváltoztatásáról és tartalmának 
bővítéséről is.
A szerkesztőség ezután Stockholmban, a nemzeti 
könyvtárban kapott helyet, és a honlap (slq.nu) gon-
dozója továbbra is a Svéd Nemzeti Könyvtár lett. A 
periódus végén, 2016 decemberében a folyóirat a 49. 
évfolyam 4. számmal megszűnt, de minden eddig 
megjelent cikke megtalálható a http://slq.nu/?page_
id=533slq.nu címen.

(Murányi Lajos)
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