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Mi is a tudás?

• Mondhatnánk, hogy míg az adatok alapvetően jelentés nélküli számok 
és betűk összességei, az adatok egy kontextusban már információként 
értelmezhetők. Az ismeretek kiszélesednek, amikor az 
információkhoz tapasztalat, összefüggés, értelmezés és reflexió is 
társul. (Gottschalk, 2004, p. 16).

• A tudás egyik meghatározása szerint az a készség, melynek 
segítségével a felismerjük a kontextuson belüli és kívüli 
különbségeket. A tudás kutatási területként megjelöli az utat, 
miszerint a társadalmi szereplők egyes szituációkban képesek 
értelmezni a cselekedeteiket. (Swan, 2008, p. 750). 



Tudásmenedzsment
• olyan menedzsment eszköz, amely a szervezet szellemi tőkéjének

azonosítását, értékelését, hasznosítását, létrehozását, növelését, 
védelmét, megosztását és alkalmazását hivatott integrált
megközelítésben támogatni (Davenport, Prusak 2001:28). 

• A tudásmenedzsment arra hivatott megoldást találni, hogy az egyénben
meglévő tudás – szakértelem, tapasztalat, képességek, értékek
összessége – miként tehető megismerhetővé a szervezetben dolgozó
többi egyén számára, valamint a feltárt tudás, a dokumentált ismeret
miként hasznosítható a szervezet fejlődése szempontjából. A 
tudásmenedzsment rendszer kialakítása a szervezetfejlesztés egyik
fontos eleme. (Magyary 2013:6-8) 





Mi is a könyvtárak szerepe a 
tudásmenedzsmentben?

A könyvtárat egy komplex adathálózatként értelmezhetjük,
amely információra és tudásra épül.
A könyvtár az állományát olyan módon írja le és katalogizálja, 
hogy az logikus legyen a felhasználói számára.
Segíteni tudja felhasználóit az adatbázisok és referensz
források használatára.
Ahogyan az információs paletta változik, úgy változnak a 
könyvtári szerepek is.





DEA (Debreceni Egyetemi Archívum)
https://dea.lib.unideb.hu



Tudostér https://tudster.idea.unideb.hu



Hitelesített publikációs lista igénylése





Open Access

• Az Open Access (OA) ingyenesen elérhető, online, digitális információ. 

• A nyílt hozzáférés a pénzügyi és jogi korlátozások eltörlésével 
lehetőséget biztosít a tudományos eredmények szabad és jogszerű 
újrafelhasználására. Az open access dokumentumok letölthetők, 
másoláshatók, megoszthatók, nyomtathatók, eredeti forrás 
feltüntetésével.







A nyílt hozzáférés megvalósulásának módjai

• Zöld út – szerző archiválás

• Arany út – APC (közlési díj) köteles open access folyóiratban publikálás

• Platina út – ingyenes open access folyóiratban publikálás

• Hibrid – előfizetéses folyóiratban egyes cikkek nyíltan megjelentetése 
külön közlési díj ellenében



Zöld út – a publikáció, melynek verziói 
archiválhatóak – pre-print
• Beadott kézirat (pre-print), lektorálás előtti változat

• a szerző által megírt és beküldött tudományos közlemény

• lektori munka még nem látható rajta

• nem tartalmaz végleges oldalszámot

• nem tartalmazza a kiadó logoját

• nincs DOI-szám feltüntetve

• gyakran 'accepted manuscript' vagy 'for peer review' vízjellel van 
ellátva



Zöld út – post print

• Közlésre elfogadott kézirat (post-print), lektorálás utáni változat
• a kiadó által a szerzőnek javításra visszaküldött változat
• régi neve a kefelenyomat
• lektori munka látható rajta
• bal oldalán gyakran számsor fut
• nem tartalmaz végleges oldalszámot
• nincs DOI-szám feltüntetve
• végleges kötet- és füzetszám még nincs feltüntetve
• gyakran 'uncorrected proof' vízjellel van ellátva



Zöld út – kiadói verzió

• Végleges kiadói változat, a megjelent változat

• a végleges megjelent tudományos közlemény

• végleges oldalszámot tartalmaz

• végleges kötet- és füzetszám fel van tüntetve

• DOI-szám fel van tüntetve a cikken, amennyiben rendelkezik a 
folyóirat vele

• tartalmazza a kiadó logoját



Predátor vagy Parazita folyóiratok

A nyílt hozzáférés kapcsán fontos problémaként merül fel az
úgynevezett predátor vagy más néven parazita folyóiratok kérdése.
Az open access megjelenésével egy időben bukkantak fel olyan folyóiratok, 
melyek kizárólag anyagi haszon érdekében keresik fel a kutatókat, 
és tudományos háttér nélkül működtetik folyóirataikat, kihasználva a kutatók tudományos teljesítménykényszerét.
Ha egy kutató predátor folyóiratban jelenteti meg cikkét, megvan a veszélye annak,
hogy azt a cikket nem tudja majd komoly tudományos folyóiratban újra publikálni. 
Tudományos munkásságára sem vet jó fényt, ha olyan folyóiratban publikál, ahol a tudományos szakmai háttér hiányzik,
ezért célszerű alaposan megvizsgálni a folyóiratot még a cikk megjelenése előtt.
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Források

• Hilde Daland: Managing knowledge in academic libraries. Are we? 
Should we? (2016) 
https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.10154/

• https://openscience.hu

• https://tudomany.idea.unideb.hu/oa

https://www.liberquarterly.eu/articles/10.18352/lq.10154/
https://openscience.hu/
https://tudomany.idea.unideb.hu/oa


Köszönöm szépen a figyelmet!
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