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Tudománymetria – kutatástámogatás, Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 

 

Napjaink tudományos kutatói felett Damoklész kardjaként lebeg a „publish or perish” (közzétenni vagy 

elpusztulni) jelenség, vagy az ehhez kapcsolódó Máté-effektus (miszerint nagy hírnevű tudósok 

aránytalanul nagy mennyiségű elismerést kapnak egy bizonyos munkáért, míg olyan tudósoknak, akik még 

nem tettek szert ismeretségre, ez az elismerés nem adatik meg). Ilyen körülmények között kiemelt 

fontosságúak a tudománymetriai kutatások. Szerepet kapnak mind a kutatói teljesítmények mérésében, 

mind a felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek rangsorolásában, a pénzügyi támogatások 

odaítélésében. A SciVal kutatástámogató program az Elsevier tudománymetriai elemző alkalmazása 

segítséget nyújt a kutatók, kutatócsoportok és intézmények teljesítményének elemzésében, az intézményi 

erősségek azonosításában, a kutatási témák feltárásában, illetve a nemzetközi együttműködések 

fejlesztésében. Sasvári Péter és Urbanovics Anna: „Sikeres egyetemek, népszerű kutatási témák? A 

SciVal tématerületi besorolásának jelentősége a nemzetközi tudományos publikálásban” című cikkében 

igyekszik ebben a versenyhelyzetben ajánlásokat megfogalmazni a kutatók számára a tudatos életpálya-

tervezés, a jobb érvényesülés érdekében. Három esettanulmány segítségével mutatják be a SciVal 

kutatástámogató program által kínált tématerületi besorolás funkcióját. A közlemények témájához jól 

illeszkedő folyóiratokba való beküldéssel nagyban növelhető a sikeres befogadás esélye. Ez az informatikai 

rendszer képes arra, hogy olyan folyóiratokat javasoljon, amelyekben hasonló cikkeket tettek közzé, 

segíthet a szerzőknek abban, hogy hova adják be a közleményeiket. (Prokné Palik Mária írása.) 

 

2019. szeptember 15-én lezárult a három évvel korábban, 2016. szeptember 16-án indult Cselekvő 

közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) kiemelt európai uniós projekt. A 

projekt keretében első ízben működtek együtt a hazai könyvtárak, múzeumok és közművelődési 

intézmények szakmai központjai annak érdekében, hogy a közösségfejlesztés eszközeivel növeljék a 

társadalmi aktivitást, a közösségi szerepvállalást és hozzájáruljanak az esélyegyenlőség erősítéséhez. 

Bódog András és Sághi Ilona „Fenntartási időszakába lépett a Cselekvő közösségek projekt” című cikke 

áttekintést ad a projektcélokról, az elért eredményekről, elsődlegesen a könyvtári területre, ezen belül is a 

közösségi részvételi alapú működés módszertanára helyezve a hangsúlyt. 

 

 
 
 



A következő szám tartalmából: 

 
 
 

KISZL PÉTER – SZÜTS ETELE: Cirkuszművészeti központok tartalomszolgáltatási modelljei 

BORBÉLY MÁRIA: Közkönyvtári digitális kompetencia-körkép 2019: Különböző végzettséggel 

rendelkező könyvtári szakemberek digitális készségeinek vizsgálata 


