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A Debreceni Egyetem az ország egyik legkiválóbb egyeteme, melynek hallgatói és kutatói évről évre 

számos írást közölnek, melyekkel a tudományt szolgálják. Viszont ezek a munkák nem feltétlen kerülnek 

be a nemzetközi adatbázisokba. Hogy az egyetem hírnevét ezek az írók tovább öregbítsék, fontos 

meghatároznunk a különbséget adatbázis és adatbázis között. Erre szolgál Lévai Gábor: „A Debreceni 

Egyetem, mint intézmény az MTMT és a WoS adatbázisokban” című írása, A szerző ezen felül statisztikai 

összehasonlítást is mutat, érzékeltetve a minőségi keret jelentőségét, szemben egy olyan adatbázissal, 

mely nem alkalmaz ilyesmit. 

 

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretében a kormány felkérte az emberi erőforrások miniszterét, 

hogy gondoskodjon a feladatkörét érintően a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítását 

elősegítő közgyűjteményi digitalizálási stratégia elkészítéséről. Ennek köszönhetően született meg a 

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) 

Következő lépésként 2018-ban jelent meg az 1175/2018. (III. 28.) Kormányhatározat a Közgyűjteményi 

Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről. Az 

ebben meghatározott kereteknek megfelelően és az Emberi Erőforrások Minisztériumával egyeztetve 

kezdte meg az OSZK a KDS-hez kapcsolódóan könyvtári feladatok tervezését és végrehajtását. Ennek 

köszönhetően 2019-re a könyvtári ágazat felelőse, az OSZK is költségvetési forráshoz juthatott a stratégiai 

célok eléréséhez. Maczelka Árpád: „A kulturális örökség első számú, autentikus, forrásértékű megosztóivá 

váljanak. Helyzetkép a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia könyvtári ágazatának végrehajtásáról” című 

írásában a 2019-ben megkezdett munka eredményeit mutatja be. 

 

Felhívom még az olvasók figyelmét a Beszámoló rovatban közölt írásokra, a home office bevezetéséről: 

 

Tavasszal az új típusú koronavírus megjelenésével a könyvtárak bezárása állította új kihívások elé a 

szakmát. Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának könyvtárai legnagyobb számban a megszokott 

rend szerint nyitottak újra 2020. szeptember 1-én vagy 7-én. 

Csóka-Jaksa Helga a pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont home office-felmérését ismerteti. A 

kérdőívek főleg a munkatársak hangulatára, mentális állapotára, saját túlélési praktikáikra vonatkozott. 

 

A járványügyi készültség miatt az egészségügyi-biztonsági szabályok betartatása között viszont van 

különbség. Lehotai Edit, Balázsi Dorina és Fischer Monika megvizsgálták és összefoglalták a hazai és 

nemzetközi gyakorlatot az Újranyitás a COVID-19 idején című beszámolójukban. 

 

 
 
 
 

https://www.kormany.hu/download/9/ac/11000/K%C3%B6zgy%C5%B1jtem%C3%A9nyi%20Digitalizl%C3%A1si%20Strat%C3%A9gia_2017-2025.pdf
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LÉVAI, G.: The University of Debrecen in the MTMT and WoS databases............................................582 

 
The University of Debrecen is one of the most outstanding universities in Hungary. Its students 
and researchers publish extensively to serve science. Their publications are not, however, 
necessarily included in international databases. As these authors wish to increase the reputation 
of the University of Debrecen, a distinction has to be made between different databases. The 
article serves this purpose, and also provides a statistical comparison to illustrate the importance 
of a quality framework, as opposed to a database without this feature. 
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in the library sector ....................................................................................................................................590 

 
Within the framework of the Digital Nation Development Programme, the Hungarian Ministry of Human 
Resources (EMMI) has formulated the Public Collection Digitization Strategy (KDS) for the period 2017–
2025. The aggregator for the library sector became the National Széchényi Library, which started 
implementing the strategy in 2019. Improvements have been made in three areas: services, collections and 
aggregation. As regards service development, the Könyvtárak.hu portal (www.konyvtarak.hu), operating as 
an information hub for public libraries, was created to increase the social embedding of libraries. Collection 
development included the creation of a thematic web archive related to the Rákóczi Memorial Year 
(https://rakoczi2019.webarchivum.oszk.hu/). As part of aggregation development, EMMI invited a tender to 
support digitization by city libraries with county-level responsibilities, in line with KDS. In addition to making 
digital recordings, the 11 applicants created freely accessible online thematic content services to support 
education. Three of these projects are presented in the article. 


