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JAVASLATOK  ÖSSZEFOGLALÓJA 

 
1. Javaslat: Az egyetemi rendszerekkel való összekapcsolás segítségével a hallgatóknak szánt   saját 

előállítású vagy beszerzett (előfizetett) oktatási anyagok  számára célzott és jól használható 

szolgáltatási környezetet lehet kialakítani és  biztosítani   a tanulmányi rendszeren keresztül 

történő hozzáférést  ( Neptun, ETR). Fontosnak tartjuk, hogy az intézmények számára 

rendelkezésre álló tankönyv-és jegyzet támogatás felhasználását a könyvtárak koordinálják, így 

lehetőség nyílik a támogatás legoptimálisabb felhasználására. 

 

2. Javaslat: A könyvtári  infrastruktúra terén jelentős lemaradást tapasztalunk, fontos lenne a 

könyvtári  számítógépes rendszerek fejlesztésére, a tárolókapacitás és eszközpark bővítésére 

célzott pályázatok kiírása. 

 

3. Kiemelkedően fontos, hogy az egyetemi oktatás kereteiben megfelelő hangsúlyt kapjon a tanulási 

és kutatási kompetenciák hatékony átadása, az egyes tudományterületeknek megfelelő, magas 

szintű felhasználóképzés során, hiszen  a tanulmányok befejezése,  a szakdolgozat sikeres 

elkészítése ezeknek az ismereteknek megfelelő mozgósításán is múlik.  

A tanulási, kutatási kompetenciák kialakításához nélkülözhetetlen az oktatók és könyvtárosok 

együttműködése, az oktatáson belüli hatékony munkamegosztás kialakítása, a könyvtárosok 

bevonása az oktatás folyamatába. 

 

4. Fontosnak tartjuk az EISZ program továbbfejlesztését: egyrészt azt,  hogy  minden szakterület 

legfontosabb adatbázisa központi támogatásból kerüljön beszerzésre, másrészt a program 

szakmai döntéseiben való jelentősebb  érdekérvényesítést, hiszen a legjelentősebb felhasználói és 

önrész fizetői kör a felsőoktatási hálózat. Szükségesnek tartjuk az MRK erősebb képviseletét a 

program koordinálásában. 

 

5. Javaslat: fontos, hogy a nagy kutatási pályázatokban legyen a könyvtárakhoz rendelt forrás a 

megfelelő disszeminációs tevékenységre.  Ehhez kapcsolódik a „nyílt hozzáférés”  elterjedésének 

és széleskörű alkalmazásának támogatása. Szükségeses  lenne a kutatási pályázatokban a nyílt 

hozzáférésű publikációs díjak forrásának és a repozitóriumok működési és bővítési költségeinek 

biztosítása. Az intézmények fejlesztési terveiben a tudásmenedzsment és kutatás menedzsment 

legfontosabb szereplőjeként  a könyvtárnak  kell megjelennie. 

 

6. A felsőoktatási intézményeknek támogatni kell könyvtáraik nemzetközi szervezetekben való 

tagságát, az aktív nemzetközi részvétel teszi lehetővé a könyvtárak számára az európai uniós 

pályázatokhoz való partneri csatlakozást. 

 

7. A szakdolgozatok kezelésére egységes országos elveket kellene megfogalmazni. A 

szakdolgozatokat az intézménynek megb kell őrizni, de tárolásukat elektronikus módon, a 

könyvtár által kezelt adatbázisban érdemes megvalósítani.  Javaslat: az EKK a potenciális 

szolgáltatók meghallgatása után elkészíti véleményét az MRK számára egy egységes országos 

plágium kereső beszerzésére és üzemeltetésére. Ennek nagy előnye lenne, hogy  teljes körűen 

tudná a plágium szűrést végezni.  

 

8. A Könyvtár tevékenysége meghatározó az intézmény minősége szempontjából, mert tevékenysége 

során válik láthatóvá az intézmény sajátos és egyedi tudásvagyona mint akadémiai és piaci érték, 

amely lehetővé teszi a sikeres szereplést a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási piacon. 
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