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Az RDA bemutatkozása Budapesten 

2018. február 7-én, RDA meets Hungarian re-
searchers címmel, Budapesten bemutatkozott a 
magyar tudományos közösségnek a kutatási ada-
tokhoz való nyílt hozzáférés minél szélesebb kör-
ben való elterjesztését segítő RDA (Research Data 
Alliance, https://www.rd-alliance.org/) elnevezésű 
nemzetközi szervezet. 
 
A rendezvény házigazdája Kiss László, a Magyar 
Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtu-
dományi Kutatóközpontjának igazgatója volt. A 
szervező, az RDA európai tagozata, az (RDA Eu-
rope) több ország kutatói után Magyarországon is 
meg kívánta mutatni, hogy az RDA miként próbál 
társadalmi és technikai hidakat verni a fent említett 
cél elérése érdekében. 
 
Az RDA 2013-ban jött létre. 2018 februárjában 135 
országból, több mint 6600 tagja van, akik a mun-
kában 33 munkacsoport (Work Group 
https://www.rd-alliance.org/groups/working-groups) 
és 58 Interest Group 
https://www.rd-alliance.org/groups/interest-groups 
keretében vesznek részt. (Az Interest Group elne-
vezés magyarra nehezen lefordítható, de ezek a 
csoportok tágabb szakmai témák és érdeklődés 
köré csoportosulnak.) 
 
Az RDA főként ajánlásokat 
(https://www.rd-alliance.org/recommendations-
and-outputs/all-recommendations-and-outputs) 
dolgoz ki, többek között az adatok megőrzése, az 
adatrepozitóriumok, az adatokra történő hivatko-
zás témakörében. Emellett más szervezetek aján-
lásait is támogatja. Az ajánlások mellett olyan ösz-
szeállításokat is közread, mint a „23 Things: Libra-
ries for Research Data provides an overview of 
practical, free, online resources and tools.” 

(https://rd-alliance.org/group/libraries-research-
data-ig/outcomes/23-things-libraries-research-
data-supporting-output.)  
 
Ezt a forráskalauzt a könyvtárak részvételével 
foglalkozó Interest Group (Libraries for Research 
Data Interest Group) tagjai állították össze és tet-
ték közzé 11 nyelven abból a célból, hogy ezeknek 
a forrásoknak a köréből minél több bekerülhessen 
a könyvtárak gyakorlatába. 
 
A budapesti rendezvényen, amelynek programja 
és a prezentációk elérhetők a weben 
(https://www.rd-alliance.org/rda-meets-hungarian-
researchers-7-february-2018-budapest-hungary) 
nemcsak az RDA Europe képviselői, Leif Laakso-
nen és Francoise Genova, valamint Herczog Edit, 
az RDA Tanácsának tagja szerepeltek, hanem a 
nyílt adatok témaköre iránt érdeklődő hazai kutatók 
– közöttük a hazai könyvtárakhoz és könyvtáros-
képzéshez kapcsolódó szakemberek – is teret 
kaptak.  
 
Z. Karvalics László, a Szegedi Tudományegyetem 
Kulturális Örökség és Humán-Információtudományi 
Tanszék oktatója a kutatási adatok történeti meg-
közelítésének releváns voltáról beszélt. Holl And-
rás, az MTA Könyvtár és Információs Központ 
informatikai főigazgató-helyettese, az adatrepozitó-
riumok szerepét aláhúzva, a kis csoportokban 
vagy önállóan dolgozó kutatók munkájából szár-
mazó adatok fontosságáról szólt. Koltay Tibor, az 
Eszterházy Károly Egyetem Tudástechnológiai 
Intézetéből a könyvtáraknak azokról a szerepeiről 
beszélt, amelyeket a kutatási adatok kezelésében 
betölthetnek. 
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