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1. Szakmai beszámoló az éves munkaterv teljesítéséről

2. A közép- és hosszútávú stratégiai terv szakmai vitája
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Napirend



Az éves munkánk rövid szakmai beszámolója a PT ülésén kerül
bemutatásra.

A 2018-as lezárt évről a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásának
határideje az NKFIH felé 2019. február 28.

A szakmai dokumentumokat megküldjük a Programtanács tagjai
számára is.

Éves munkaterv
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2018-ban 218 intézmény számára 54 adatbázishoz biztosítottunk 
hozzáférést. 

2018. december 10-ig 15 új intézmény csatlakozott az EISZ-hez. 

A megelőző évhez képest 13 új adatbázis hozzáférését biztosítottuk a 
kutatói közösség számára. 

Az év során 15 keretmegállapodást és 218 intézményi szerződést 
kötöttünk. 

A részletes szakmai beszámolót az év lezárását követően, 2018 
februárjában tesszük közzé. 

2018. évi munkaterv teljesítése
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Állambiztonsági Szolgáltatok Történeti Levéltára

Ceglédi Városi Könyvtár

Chernel Kálmán Városi Könyvtár (Kőszeg)

Dornyay Béla Múzeum (Salgótarján)

Európa Kollégium Egyetemista Központ (Újvidék)

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Magyar Nyelvstratégiai Intézet

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

Zempléni Múzeum

Új intézmények 2018-ban
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Academic Search Ultimate

Applied Science & Technology Source

De Gruyter Journals

EmeraldInsight

GALE Reference Complete

GALE Infotrac

L'Harmattan Digitális Adatbázis

Oxford University Press Journals

SzóTudásTár

Taylor & Francis Online

Typotex Interkönyv

USC SOÁ Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum

Wiley Online Library

Új adatbázisok 2018-ban
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Adatbázis-használati adatok,
2018. első félév

1 048 446    

227 122    

184 017    

150 973    

118 131    

116 648    

50 137    

34 581    

25 437    

25 172    

 -  200 000  400 000  600 000  800 000  1 000 000

ScienceDirect

 JSTOR

SpringerLink

SpringerLink – e-könyvek

 Wiley Online Library

Springer Nature – Nature

 Taylor and Francis Online

EBSCO – Academic Search Complete

 Lippincott Williams and Wilkins

EBSCO – Academic Search Ultimate

Az EISZ konzorcium adatbázisainak 2018. első félévi statisztikai jelentése
(teljesszövegű letöltés, db.)



16 476    

16 315    

16 313    

15 096    

14 296    

12 935    

11 425    

9 845    

9 369    

9 174    

8 702    

8 114    

3 592    

3 125    

2 650    

2 287    

1 829    

1 457    
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412    

291    
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 EmeraldInsight

 ProQuest Central

 Akadémiai Kiadó Orvosi Folyóiratcsomag

 Science Magazine

 Royal Society of Chemistry (RSC) Gold

 IOPScience

 Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag

 Project MUSE

Clinical Key

EBSCO – Business Source Premier

 Cambridge University Press

 BMJ

 ACM Digital Library

 de Gruyter

IOPScience – e-könyvek

 ATLA Religion Database with ATLASerials

 PsycARTICLES

 ProQuest SciTech Collection

EBSCO – Legal Source

 ProQuest Dissertation and Theses

EBSCO – Art and Architecture Source

EBSCO – Econlit with Full Text

 GALE Literary Sources

EBSCO – The Philosopher´s Index with Full Text

 GALE General Reference Collection

EBSCO – Applied Science & Technology Source

 GALE Infotrac

Az EISZ konzorcium adatbázisainak 2018. első félévi statisztikai jelentése
(teljesszövegű letöltés, db.)



480 468    

455 012    

363 564    

310 905    

196 333    

76 080    

63 832    

31 804    

10 318    

9 396    

9 041    

3 922    

2 293    

948    

227    

111    

 -  100 000  200 000  300 000  400 000

Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

 Akadémiai Kiadó Szótárai

Scopus

Web of Science

 UpToDate

 MathSciNet

 SciFinder

 TINTA SzóTudásTár

Typotex – Interkönyv

L’Harmattan Digitális Adatbázis

EBSCO – Econlit Index

 CAB Abstracts

 Food Science and Technology Abstracts (FSTA)

Alexander Street

MLA–LRC

Az EISZ konzorcium adatbázisainak 2018. első félévi statisztikai jelentése 
(rekordmegtekintés, db)



COMPASS adatbázis fejlesztése
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Compassban található címlisták száma 2018-ban

EISZ előfizetések száma egyéni intézményi előfizetések száma



11

OA találat 
nélkül

664    

OA 
találattal

167    

Cikk-keresések száma

EISZ 
intézményből

6 129    

nem EISZ 
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Használat intézmények szerint
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A Compass 2018. évi használata keresési típusonként
(keresések száma 2018. január 1. és 2018. december 1. között, db.)



2018.01.25–26. EISZ szakmai napok (e-könyvek)

2018.02.15. Web of Science workshop

2018.03.01. ProQuest információs nap

2018.03.20. EISZ információs nap (magyar szolgáltatók)

2018.04.19. De Gruyter információs nap

2018.05.23. Wiley információs nap

2018.05.23. SciFinder információs nap

2018.05.31. Digital Science Dimensions workshop

2018.06.14–15. EISZ szakmai napok (open access munkafolyamatok)

2018.09.18. Emerald információs nap

2018.09.19. SciFinder konzorciumi találkozó

2018.09.20. Akadémiai Kiadó információs nap

2018.10.18. Peter Lang információs nap

2018.10.26. Kutatói fórum

2018.10.29. USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum sajtótájékoztató

2018.11.14. Kelet-európai konzorciumi találkozó

2018.11.15. Focus on Open Science konferencia

EISZ rendezvények az Akadémiai 
Könyvtárban 2018-ban
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A rendezvényeken kb. 600 fő vett részt. 



Kihelyezett EISZ rendezvények 
2018-ban
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2018.03.05 Clinical Key workshop (Semmelweis Egyetem)

2018.03.06 Clinical Key workshop (Debreceni Egyetem)

2018.03.07 Taylor & Francis workshop (Szegedi Tudományegyetem)

2018.03.08 Clinical Key workshop (Pécsi Tudományegyetem)

2018.03.08 Taylor & Francis workshop (Budapesti Corvinus Egyetem)

2018.04.11 Clarivate Analytics információs nap (Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK) 

2018.04.17 Karger információs nap (Semmelweis Egyetem)

2018.09.25 Magyar e-könyv-kiadók az EISZ portfóliójában (Eszterházy Károly Egyetem)

2018.09.26 Magyar e-könyv-kiadók az EISZ portfóliójában (Miskolci Egyetem)

2018.09.27 Magyar e-könyv-kiadók az EISZ portfóliójában (Pécsi Tudományegyetem)

2018.10.02 Magyar e-könyv-kiadók az EISZ portfóliójában (Kaposvári Egyetem)

2018.10.04 Magyar e-könyv-kiadók az EISZ portfóliójában (Szegedi Tudományegyetem)

2018.11.08. USC Soá Alapítvány Vizuális Történelmi Archívum információs nap (Holokauszt Emlékközpont)

2018.11.16. Clinical Key workshop (Semmelweis Egyetem)



Vitaanyag

EISZ közép- és hosszútávú 
stratégia 
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A 2015-ben elfogadott EISZ stratégia két fő eleme a tudományos
tartalomszolgáltatás és a közművelődési feladatok ellátása volt.

A stratégiai célok megvalósítására a Programtanács támogatásával az
elmúlt 3 évben az alábbi tevékenységeket végeztük:

◦ Új, magyar és külföldi tartalmak beemelése a portfólióba

◦ A kiszámíthatóság, tervezhetőség érdekében

◦ Önrészszámítás módszertanának megújítása

◦ Éves munkaterv bevezetése

◦ A kommunikáció fejlesztése

◦ Intézményi keretmegállapodások létrehozása

◦ Szakmai együttműködés kialakítása hazai és nemzetközi partnerekkel

◦ Aktív részvétel nemzetközi szakmai szervezetek munkájában

◦ Bekapcsolódás az Open Access kezdeményezésekbe

EISZ stratégia 2015-2019
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Az EISZ keretein belül szolgáltatott adatbázisok száma közel a
háromszorosára nőtt 2015-ről 2019-re.

Az elmúlt években az alábbi kiadók jelentek meg a kínálatunkban: ACS,
AlexanderStreet, APA, ATLA, BMJ, Brill, De Gruyter, Emerald, EMIS, IOP,
Kronosz Kiadó, L’Harmattan, Osiris, OUP, PNAS, ProQuest, RSC, Sage,
Szaktudás, Taylor & Francis, Tinta Kiadó, Typotex, Wiley.

Az egészségügyi intézményeknek nyújtott szolgáltatások az Elsevier
ClinicalKey, és a Wolters Kluwer UpToDate adatbázisokkal bővültek.

Tartalombővítés
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Tartalombővítés – 2020-(?)



Tudományos kibocsátás

18

• A Web of Science alapján a magyar tudományos kibocsátás több mint
75%-a 30 kiadónál jelenik meg, de a megjelent publikációk felét öt
nagy kiadó adja: Elsevier, SpringerNature, Wiley, Akadémiai Kiadó,
Taylor&Francis

• A magyar tudományos kibocsátás háromnegyedét adó 30 kiadóból
jelenleg 12 szerepel az EISZ kínálatában, 6 Open Access kiadó,
fennmaradók közül pedig három esetben kötünk először szerződést
2019-ben.

• Az elmúlt évek tartalombővítésének folytatásával az EISZ által
szolgáltatott termékek köre a magyar tudományos kibocsátás 70-75
százalékát tudná lefedni.



Magyar tudományos kibocsátás – 2017 – kiadók Elsevier
SpringerNature
Wiley
Akademiai
Taylor&Francis
Oxford
ACS
De Gruyter
BME
APS
PLOS
RSC
Frontiers
Mdpi
BMC
Sage
IOP
Mezogazda
Hindawi
Bentham
Wolters Kluwer
CUP
Literatura Medica
AIP
MAGNOLIA PRESS
Emerald
Brill
IEEE
IOS
World Scientific
További kiadók

Forrás: Web of Science. Magyar levelező szerzős article és review besorolású cikkek 19
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Magyar tudományos kibocsátás
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Magyar levelező szerzős cikkek 2017 Top30 kiadónál megjelent publikációk megoszlása

EISZ adatbázisok

Várható EISZ tartalombővítés 2019

EISZ-en kívüli adatbázisok

OA kiadók

Forrás: Web of Science. Magyar levelező szerzős article és review besorolású cikkek



Ahogyan arról a korábbi üléseken beszámoltunk, az előfizetések és az
OA finanszírozások összehangolása terén több esetben előrehaladott
állapotban vannak a tárgyalások, 2019-ben több kiadóval kötünk OA
átmeneti szerződést.

A jelenlegi növekedési léptékek alapján 2020-ra reális célnak tartjuk,
hogy az EISZ keretében megvalósuló folyóirat-előfizetési szerződéseink
mindegyike tartalmazzon OA publikációs elemeket, azonban ehhez
szükséges az erőfeszítéseink koordinálása, és a tárgyalási stratégiánk
formális keretbe foglalása.

Open Access
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A nyílt hozzáférésű tudományos publikálás terjedése további anyagi és
adminisztrációs terheket ró a kutatókra és intézményeikre. Az elmúlt
években több ország is lépett abba az irányba, hogy a tradicionális
előfizetések helyett úgynevezett átmeneti (transitional, offset, read-
and-publish stb.) megállapodásokat kössenek a kiadókkal. Ezek a
szerződések a tudományos eredmények nagyobb nemzetközi
láthatóságának biztosítása mellett lehetőséget teremtenek arra, hogy az
előfizetési és publikálási díjak együtt kezelésével egyszerűsítsék a
kutatókra háruló adminisztrációs feladatokat, és nem utolsó sorban
országos szinten pénzügyi előnyöket is jelentenek, mivel a publikációs
összegek kifizetésével párhuzamosan csökkenthetők az előfizetési díjak.

Koncepció
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Az átmeneti megállapodások lényege, hogy egy szerződésen belül
kezelik az előfizetési díjakat és az OA közlési díjakat. Ennek a
konstrukciónak az a legnagyobb előnye, hogy az együttes kezelés olyan
lehetőséget is biztosít, hogy amennyiben az APC hozzájárulások, illetve
a kiadók által megjelentetett OA cikkek aránya növekszik, úgy az
előfizetési díjak csökkennek. A tradicionális szerződések esetén hasonló
árcsökkentő tényezőket nehezen, vagy csak ad hoc módon, és minden
esetben csak a korábbi évek statisztikái alapján visszamenőlegesen
tudtak az előfizető intézmények érvényesíteni.

Átmeneti open access
szerződések
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A december 3-án és 4-én megrendezett 14. Berlini Open Access
Konferencián 5 kontinens 37 országának (köztük Kína, Japán, és az
Amerikai Egyesült Államok) képviselői kijelentették, hogy a zárt
tudomány idejének vége:

◦ Elkötelezettek amellett, hogy a megjelent cikkek jogait nem ruházzák át a
kiadókra.

◦ Elkötelezettek amellett, hogy a tudományos cikkeknek a megjelenés
pillanatában szabadon elérhetőnek kell lenniük.

◦ Elkötelezettek amellett, hogy a lehető leggyorsabb átállást átmeneti
szerződésekkel segítsék elő, amelyek nem eredményezhetik az
intézmények költségeinek növekedését.

Elvárják, hogy a tudományos kiadók a fentiek mentén működjenek
együtt a tudomány szereplőivel, hogy a nyílt tudományra való átállás a
lehető legrövidebb időn belül megvalósulhasson.

24Forrás: https://oa2020.org/b14-conference/final-statement/

Átmeneti open access
szerződések

https://oa2020.org/b14-conference/final-statement/


A Programtanács ülésén várjuk az észrevételeket Az átmeneti open
access szerződések követelményei dokumentumról. Amennyiben a
dokumentum elfogadásra kerül, úgy kérjük, hogy a fenntartó hatóságok
és a szakmai szervezetek formális (magyar és angol nyelvű) nyilatkozat
aláírásával támogassák ezeket a célokat.

Az elmúlt időszakban több ország konzorciuma publikálta hasonló
módon az átmeneti szerződésekre vonatkozó alapelveit, amelyekre több
esetben érkezett támogató nyilatkozat az egyes országok vezető
szervezeteitől (pl. rektori konferenciák, finanszírozó szervezetek,
fenntartók)

• Amerikai Egyesült Államok – California Digital Library

• Egyesült Királyság – Jisc Collections

• Finnország – FinELib (támogató nyilatkozat a rektori konferenciától)

• Norvégia – UNiT (támogató nyilatkozat a rektori konferenciától)

Az átmeneti open access
szerződések követelményei
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https://osc.universityofcalifornia.edu/2018/06/championing-change-in-journal-negotiations/
https://www.jisc-collections.ac.uk/News/New-requirements-for-open-access/
http://finelib.fi/negotiations/
http://www.unifi.fi/wp-content/uploads/2018/09/UNIFI_FinELib_20180919.pdf
https://www.ceres.no/english/
https://www.ceres.no/tjenester/laat/aktuelle-saker/2018/expression-of-support-for-a-common-negotiating-strategy-for-open-access-to-research-articles(67832)-(002).pdf


A dokumentumokban megfogalmazottakon átívelő stratégiai elemek a
következők:

• A szerződésekben lefedett folyóiratokban megjelenő, résztvevő intézmények
szerzői által publikált cikkek a megjelenéstől kezdve nyíltan elérhetők

• Az Open Access-re való áttérés nem növelheti a jelenleg előfizetésekre fordított
költségeket

• A szerződések minden eleme nyilvános és átlátható kell, hogy legyen

• A szerződések elemei jól látható módon mutassák a kizárólag publikáláson
alapuló modellek felé történő elmozdulást

• A támogatott cikkek egységes, lehetőleg Creative Commons licenc szerint
kerüljenek megjelenésre

• Biztosítani kell a lehetőséget az előfizetett termékekhez való örökös
hozzáféréshez és a folyóiratok hosszú távú megőrzésének

• Az OA publikálás menete egy előre meghatározott munkafolyamaton keresztül
kell, hogy megvalósuljon

• A kutatók publikálással kapcsolatos adminisztrációs terheit a konzorcium és a
résztvevő intézmények vállalják át

26

Az átmeneti open access
szerződések követelményei



Szeptember 4-én 11 ország és az Európai Bizottság kutatásfinanszírozó
testületei (köztük az European Research Council) bejelentették, hogy 2020-
tól minden támogatott kutatásból született publikációnak nyílt hozzáférésű
módon kell megjelennie.

Az EISZ által is alkalmazott átmeneti szerződésekre a következő előírásokat
hozták:
• A szerződések szövegei nyíltan elérhetőek (a magyar törvényi szabályozás miatt az

EISZ esetében ez jelenleg is így van)

• Javasolják az Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC)
kezdeményezéssel való együttműködést (az EISZ tagja a kezdeményezésnek)

• A szerződéseket legalább 2021-ig meg kell kötni (az EISZ Programtanács a
következő ülésén dönt arról, hogy milyen időkeretben kössük ezeket a
szerződéseket. A korábban megküldött anyaggal összhangban továbbra is
megvalósíthatónak tartjuk, hogy 2020-ra kizárólag átmeneti szerződéseket
kössünk az EISZ-ben szereplő kiadókkal)

• A szerződések nem szólhatnak 3 évnél hosszabb időre

• Az átmeneti szerződések hatáselemzését 2023-ban tervezik elvégezni

Plan S
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http://esac-initiative.org/about/


Fontosnak tartjuk megfontolni azt is, hogy a tradicionális előfizetéses
modellt alkalmazó kiadók mellett az új piaci szereplők támogatása is
előnnyel járhat, hiszen ezen teljesen nyílt hozzáférésű folyóiratok
kiadásával foglalkozó kiadók és szervezetek az elmúlt években jelentős
növekedést értek el (MDPI, PLoS, Frontiers, Hindawi).

A kiadóvállalatok mellett további, olyan innovatív OA kezdeményezések
támogatása is megfontolandó lehet, mint az Open Library of
Humanities, a Knowledge Unlatched, vagy a SciPost.

Hasonlóan a Scoap3 kezdeményezéshez, az EISZ készséggel vállalja ezek
támogatását, amennyiben a Programtanács úgy határoz.
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További Open Access modellek



Amennyiben a 2019-es APC felmérés során pontos képet kapunk arról,
hogy Magyarországon mely intézmények rendelkeznek OA tagsággal az
egyes Gold OA kiadóknál, úgy 2020-ra ki tudunk dolgozni egy
konzorciumi modellt.

Amennyiben az EISZ a kiadóval is megegyezésre jut, a rendszer hasonló
módon működhet, mint a jelenlegi EISZ támogatások: a tagdíj az APC-k
10-25-50-75-100%-át fedné le, az intézmények a fennmaradó összeget
fizetnék.

Várjuk a Programtanács tagjainak javaslatát, hogy a fennmaradó
összegeket

a) Az EISZ önrész formájában szedje be az intézményektől és egy
szerződés keretében fizesse a kiadóknak, vagy

b) A intézmények továbbra in önállóan fizessék a teljesen nyílt
folyóiratokban (gold OA) megjelenő cikkek APC díjait

Gold OA kiadók
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2019 elején megismételjük a korábban elvégzett APC felmérésünket,
amelynek keretében az intézményi OA ráfordításokat szeretnénk
országos szinten feltérképezni, illetve a COMPASS+ fejlesztés keretében
lehetőséget szeretnénk biztosítani az adatszolgáltatás egyszerűbbé és
folyamatosabbá tételére.

Kérjük a Programtanács felhatalmazását, hogy a korábban begyűjtött
adatokat az OpenAPC kezdeményezés felé továbbíthassuk.

Továbbítandó adatok:
◦ Cikkek metaadatai (DOI azonosító, folyóirat, megjelenés éve)

◦ Intézmény

◦ APC összege

A továbbított adatok között nem tüntetjük fel az összegek forrását.

APC kérdőív
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Az átmeneti szerződések mellett fontosnak tarjuk az innovatív
megoldásokat kínáló kiadók és szervezetek támogatását is.

Amennyiben a Programtanács és a fenntartó hatóságok támogatják, az
EISZ kész felvenni a kapcsolatot a következő szervezetekkel abból a
célból, hogy 2020-tól konzorciumi szintű együttműködést indíthassunk
velük:

◦ The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS)

◦ Sherpa/Romeo

◦ ORCID

◦ Bibliográfiai, tudománymetriai adatbázisok, pl. Dimensions, 1Science

Együttműködések
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Az Open Researcher and Contributor ID (ORCID) segítségével lehetővé
válik a szerzői nevek egyértelműsítése, egyedi azonosítók használatával.

Az azonosító terjedésével egyre több kiadó alkalmazza azt kötelező
elemként a kéziratbenyújtó rendszereiben.

A szerzők egyedi azonosítása az intézményi adminisztráció mellett az
EISZ Open Access szerződéseihez kapcsolódó munkafolyamatokat is
megkönnyítené, mivel a résztvevő intézményeknél affiliált szerzők
egyszerűbben azonosíthatók lennének.

Nemzeti konzorciumi megállapodás esetén az intézmények
kedvezményes áron lehetnének ORCID tagok.

A szervezettel szívesen felvesszük a kapcsolatot, és az EISZ központi
keretből a 2020-as költségvetési tervben a PT által javasolt támogatási
arányokkal számolunk majd.

ORCID
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Mind a Dimensions, mind a 1Science adatbázis azzal a céllal jött létre,
hogy megtörje a jelenleg kereskedelmi szolgáltatók által dominált
hivatkozási adatbázisok monopolhelyzetét.

Az ingyenesen elérhető adatbázisok nagyrészt a Crossref metaadatait
használják, így nagyobb láthatóságot biztosítanak az olyan
folyóiratokban megjelent cikkeknek is, amelyeket nem indexel a WOS
vagy a Scopus.

Ezek használatával szakíthatnánk a magyar viszonylatban elterjedt
gyakorlattal, hogy a tudományértékelési rendszer szorosan ráépül egyes
kereskedelmi termékekre.

A későbbiekben bemutatott COMPASS továbbfejlesztése során
várhatóan a Dimensions adatait fogjuk felhasználni.

Bibliográfiai, tudománymetriai
adatbázisok
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Szakmai célkitűzésünk a Compass projekt továbbfejlesztéseként egy
olyan interaktív webes platform létrehozása, amely az EISZ
rendelkezésére álló adattömeg alapján hatékony és testre szabható
felületén keresztül segíti az eligazodást úgy az EISZ tagintézmények,
mint a kutatói közösség tagjai és a döntéshozók számára az intézményi
teljesítménymérés és –értékelés, valamint rangsorolás területén,
továbbá a nemzeti licenc előfizetés keretében elérhető
tudománymetriai adatbázisok és szoftverek minél hatékonyabb és
szakszerűbb felhasználása érdekében.

November 27-én a Programtanács három tagja részt vett a projekt
előrehaladásával kapcsolatos részbeszámoló/bemutató rendezvényen.

A fejlesztés nyilvános felülete várhatóan 2019 második felében lesz
elérhető.

Compass+
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A közművelődési feladatok ellátását továbbra is stratégiai célnak
tekintjük, különös tekintettel arra, hogy az EISZ tagintézmények jelentős
része éppen e tartalmak hozzáférésének érdekében csatlakozott a
nemzeti konzorciumhoz.

Fejlesztési irányok:

• További közművelődési és/vagy Citizen Science projektek
megvalósítása

oUSC Soá Vizuális Történelmi Archívum 40 intézmény számára
minisztériumi céltámogatás jóvoltából ingyenesen elérhető

o2020-tól az Arcanum Digitális Tudománytár a Hungaricana
adatbázishoz hasonlóan mindenki számára közkincs jelleggel
szabadon elérhető lesz

Közművelődési tartalmak
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• További magyar szolgáltatók bevonása

A nehéz helyzetben működő hazai kiadók bevonása lehetővé teszi az
EISZ portfólió bővítését, a közgyűjteményi és szakkönyvtári igények
jobb kiszolgálását , ugyanakkor hozzájárul a magyar tudományos könyv-
és folyóiratkiadás fejlesztéséhez.

Magyar tartalmak az EISZ-ben: Akadémiai Kiadó, ADT, L’Harmattan,
Kronosz, Osiris, Szaktudás, Tinta, Typotex.

Várjuk a Programtanács tagjainak javaslatait további magyar
szolgáltatók bevonására, amelyeket a 2019. áprilisi igényfelmérőn
szerepeltetni fogunk.
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A tudományos tartalomszolgáltatókkal közösen tartott információs
napok újragondolásaként az EISZ Titkárság szívesen vállal koordinációs
szerepet az egyetemeken és kutatóközpontokban működő writing
centerek és a kiadók ilyen típusú szolgáltatásainak összekapcsolására.

A jövőben az információs napok keretében a publikációs tevékenységet
támogató intézményi és kiadói szolgáltatásokra, továbbá a nemzetközi jó
gyakorlatok megismertetésére helyezzük a hangsúlyt.

Hagyományos információs napokat továbbra is tartunk, de az
eddigieknél ritkábban.

Folytatni kívánjuk a szakmai napok rendezvénysorozatot, amelynek
során az intézményi szakemberekkel közösen vitatunk meg egy-egy
releváns témát.

Rendezvények
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Fontosnak tartjuk, hogy a felsőoktatási könyvtárakkal
együttműködésben megszólítsuk az egyetemi hallgatók körét is.

Ebben a Magyar Információtudományi Alapítvány segítségére
számítunk: szakembereik örömmel vesznek részt könyvtári
tevékenységeket bemutató és népszerűsítő rendezvények
szervezésében, mint pl. a hagyományos szeptemberi Könyvtári Nap,
amelynek keretében a kitelepülő könyvtárak, levéltárak és kiadók
bemutathatják szolgáltatásaikat a felsőoktatási intézményekbe felvételt
nyert első, illetve felsőbb éves hallgatók és doktoranduszok számára.

Támogatja-e a Programtanács a hasonló rendezvények közös szervezését
Budapesten kívüli helyszíneken is?
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Tavasszal ismét megrendezzük a novemberben tartott regionális
konzorciumi találkozót, melyet formális keretek között kívánunk
folytatni.

Kérjük a Programtanács tagjainak javaslatát az MKE-vel való
együttműködés kereteinek meghatározásához, különös tekintettel az
EISZ az MKE nyári vándorgyűlésén való részvételére.

Az ősz folyamán várhatóan ismét megrendezzük a Focus on Open
Science nemzetközi konferenciát.

Folytatjuk továbbá az aktív részvételt a nemzetközi szakmai szervezetek
rendezvényein.
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A 2017-ben és 2018-ban folytatott intézményi konzultációsorozatot a
következő években is folytatni kívánjuk az MTA KIK TTO munkatársainak
bevonásával.

A konzultációk keretében ennek megfelelően az EISZ előfizetésekhez
szorosan kapcsolódó témák mellett a tudományos kommunikáció
jelenlegi irányairól, az open access térnyeréséről, a kutatói publikációs
stratégiáról és attitűdökről szeretnénk párbeszédet folytatni a
résztvevőkkel.

Konzultációsorozat
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A programtanácsi ülések tervezett 
rendje

2019. március – az EISZ önrészszámítási módszerének újragondolása

A jelenlegi önrészszámítási modell az előfizetések vonatkozásában jól
működik. Az új típusú, OA opciót tartalmazó szerződések esetén új
szempontokat is figyelembe kell venni az intézményi önrészek meg-
határozásánál.

Az előzetes vitaanyag kiküldése februárban várható.

2019. június – a 2020. évi beszerzési és költségvetési terv megvitatása
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Tisztelt Programtanács, az 
EISZ szolgáltatásainak 
felhasználói nevében 

ezúton köszönjük egész 
éves munkájukat!

A közelgő ünnepekre 
tartalmas pihenést 

kívánunk.
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http://eisz.mtak.hu
eisz@konyvtar.mta.hu
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