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A nyílt hozzáférésű folyóiratok finanszírozási modelljei

Elektronikus folyóirat; Folyóirat-kiadás; Hozzáférhetőség; 
Publikálás -tudományos kiadványoké; Támogatás -pénz-
ügyi -általában

Különböző tanulmányok eredményei azt mutatják, 
hogy a kiadók nem gondolkoznak üzleti modellben, 
amikor új, nyílt hozzáférésű folyóiratot alapítanak. 
De ismert tény, hogy minden folyóirat pénzbe kerül, 
és az open access nem üzleti, hanem hozzáférési 
modell. Még azokban az esetekben is, amikor a ki-
adók kellően foglalkoznak a gazdasági kérdésekkel, 
nincsenek tisztában azzal, milyen üzleti modellek 
alkalmazhatók a nyílt hozzáférésű publikációknál. 
Ilyenkor gyakran fordulnak a könyvtárakhoz pénz-
ügyi segítségért vagy tanácsért.
A cikk első részében a szerző a nyílt hozzáférésű fo-
lyóiratok három kategóriáját mutatja be. Kiemelten 
foglalkozik a nyílt hozzáférésű megjelenés előtt álló, 
hagyományos tudományos folyóiratokkal. A máso-
dik részben kilenc lehetséges üzleti modellt ismertet, 
végül megkísérli a folyóiratok három kategóriáját az 
üzleti modellekhez hozzárendelni, azaz meghatároz-
ni, melyik finanszírozási modell a legalkalmasabb az 
egyes folyóirattípusokhoz.
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A könyvtárak mint tartalom-előállítók: hogyan közelítenek 
a kiadói tevékenységet folytató könyvtárak az olvasási 
élményhez
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adói tevékenység -könyvtárban

A könyvtárakban egyre nagyobb mértékben di-
gitális interfészeken „felhasználói élmény” (user 
experience) elnevezéssel folynak felhasználó-köz-
pontú tevékenységek. A könyvtárosok azonban már 
régóta foglalkoznak felhasználóik viselkedésének 
kutatásával annak érdekében, hogy kiderítsék, miként 
és miért használnak információforrásokat. Ezek rész-
ben azonosak a felhasználói élmény vizsgálatával, a 
nagyobb egyértelműség érdekében azonban nem e 
két kifejezést érdemes használni, hanem célszerűbb 
olvasási élménynek nevezni.
Egy felmérés keretében azt vizsgálták, hogy gyűjte-
nek-e a kiadói tevékenységet folytató felsőoktatási 
könyvtárak információkat olvasóikról abból a célból, 
hogy digitális publikációikat ezek alapján alakítsák. 
Arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen adatokat gyűj-
tenek, továbbá kérdés volt, hogy milyen akadályokba 
ütköznek, miként használják a megszerzett infor-
mációkat és képzik szerzőiket és szerkesztőiket. Az 
Egyesült Államokból és azon kívülről megkérdezett 
153 intézményből 64 válaszolt.
Az eredmények azt mutatják, hogy az olvasási él-
mények kutatása esetleges és alulreprezentált kiadói 
tevékenység.

(Koltay Tibor)
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