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A téma ismertetése, előzmények
Munkámat elsősorban állományfeldolgozó könyvtárosként kezdtem a Széchenyi István Egyetem,
Egyetemi Könyvtár és Levéltárban (SZE-EKL), azonban az elmúlt évek alatt számos érdekes
egyéb területhez tartozó feladatot is kaptam. Pályamunkámban a következő nagyobb egységeket
emelek ki: adatbányászat, repozitóriummal kapcsolatos teendők, adatbázisműködtetés,
kutatástámogatási feladatok, minőségügyi tevékenység, könyvtári marketing, továbbá ranking
tevékenységek.
Összefoglalóan a szakterületi témámra a következő megnevezés illik: Hallgató-, kutató-,
oktatástámogatás és marketing a felsőoktatásban.
A szakterületből származó téma feldolgozását a különböző, jelentősebb munkáimhoz, vagy épp
már működő és induló projektjeimhez, feladatköreimhez kapcsolva taglalom.
Tételesen a következő nagyobb kérdéseket járom körbe:


Diplomaleadó felület bevezetése, működtetése a Széchenyi István Egyetemen



Könyvtári PR



Nemzetközi rangsorok: hogyan segít egy könyvtáros?



Scopus adatbázis mindennapjai egy könyvtár életében



Minőségi könyvtár

Jövőbeni irányok:


A tudománymetria és Open Science lehetőségei



Szakdoga-para?



CégPont Neked!

A mai felgyorsult fogyasztói társadalomban a Könyvtárnak is meg kell állnia a helyét. Mit tehet
egy könyvtáros? Talán nem is könyvtárosnak, hanem információs szakembernek, vagy
divatosabban „information maganer”-nek lehet hívni a könyvtárban dolgozókat.
Valójában a cél az, hogy a könyvtárat, könyvtárosokat és az információkat is menedzseljük
információs szakemberként.
Magyarországon sajnos a könyvtárosok elismertsége a lakosság körében nem túl jelentős. A
könyvtárakat a könyvtáros társadalom igyekszik egyre jobban „eladni”, próbálja népszerűvé tenni,
de még van hova fejlődni ebben a tekintetben is. Az információ egy eszköz a könyvtáros kezében,
s így ennek a szervezett megosztása, a hatékony munkavégzés kellően becsomagolva magát a
könyvtárost és a könyvtárat is megbecsültebbé tudja tenni.
Munkám során tapasztalom a felhasználói igényeket és látom milyen kép él a
könyvtárhasználókban.
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Az elmúlt 7 évben több feladatba kapcsolódhattam be, ahol a marketing és az információ megfelelő
átadása is jelentős szereppel bírt. Pályamunkámból láthatóvá válik a konkrét szakterület, amivel
foglalkozom és az azzal kapcsolatos kihívások, lehetőségek, valamint a könyv, könyvtáros,
információ menedzselésének lehetőségei.

Merre tovább könyvtárosként?
Bízom benne, hogy pályamunkám révén erre a kérdésre választ kap az olvasó.
Sarkalatos szempont, hogy akár a könyvtáros is véleméynvezérré tudjon válni. Amennyiben ez
nem megoldható találni kell például egy hallgatót, oktatót, aki „influencerként” működve a
szolgáltatásaink jó hírét kelti, a könyvtárosokról is pozitív véleménnyel van.
Egy mai modern könyvtárosnak folyamatosan megújulnia szükséges, valamint hasznos,
felhasználóbarát,

népszerű

szolgáltatásokat

érdemes

kialakítania,

nagyközönséggel. A nyitottság, flexibilitás, alkalmazkodás

megismertetnie

a

elengedhetetlen funkciója egy

könyvtárosnak.
A következőkben a szakmai tevékenységem során végzett feladatim révén jelentősebb
szolgáltatásaink, jövőbeni lehetőségek is bemutatásra kerülnek. Ez által az olvasó a feltett kérdésre
is válaszra lelhet, konkrét példákon keresztül.

Diplomaleadó felület bevezetése, működtetése
2015 őszétől bevezetésre került az e-szakdolgozatok kezelését támogató felület. Az egyetemi
honlapot is működtető Infoartnet Kft.-vel történtek egyeztetések a könyvtár részéről, melynek én
is aktív részese voltam.
Miért a könyvtárosok vállalták ennek kidolgozását?
Mivel a hallgatói dolgozatokat a könyvtárosok, feldolgozzák és tárolják, ezért volt jelentőségteljes,
hogy olyan rendszert találjunk ki, ami átlátunk is kontrollálható és az egyetem munkatársait is
segíteni tudjuk. A Diplomaleadó felület kialakításában, a bevezetés előkészületeiben is részt
vettem. Az üzemeltetővel folyamatos volt a kapcsolat, így megbeszélésre került, milyen űrlapot,
feltöltő felületet lássanak a hallgatók. Ezt követően az adminisztrátori felület funkcióit és a
könyvtárosok bekapcsolódási lehetőségét egyeztettük. Bár van repozitóriumunk, de úgy találtuk
hatásosnak, ha van egy külön felület, amit a tanszéki ügyintézők és a könyvtárosok is tudnak
kezelni. A folyamat így több lépcsőből áll, de jól ellenőrizhető. Az egyetemi repozitóriumba
közvetlenül is feltölthették volna a hallgatók a dolgozataikat, de akkor nem lett volna egységes a
forma és a tanszéki ügyintézők, könyvtáros munkatársak sem láthatták volna át egységesen.
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A diplomakezelés jelentősebb lépései:
1. A hallgató feltölti a dolgozatát a Diplomaleadó felületen a könyvtár honlapján keresztül
(https://lib.sze.hu/diplomaleado-felulet)
2. Tanszéki ügyintéző kezeli az adminisztrátori felületen a dolgozatokat.
3. Könyvtáros

a

Záróvizsgázott-ra

állított

dolgozatokat

letölti

(lib.sze.hu/admin/diplomaleado/)
4. Feldolgozást végző kollégák a repozitóriumba, megfelelő űrlapra, egységes leírással és
módon feltöltik a diplomamunkákat (http://szakdolgozat.szerep.sze.hu/jadox/portal/ )
(Jadox), továbbá összekapcsolják a katalógussal (HUNTÉKA)
Hogyan segíti a SZEEKL diplomafeltöltéssel járó feladatokat?
A kulcsszó az útmutatók készítése és a folyamatos tájékoztatás.
A

diplomaleadó

bevezetésének

első

lépése

a

személyes tájékoztató volt. Az Infoartnet és a
könyvtár közös szervezésében 2015 őszén egy
számítógépes

bemutató

keretében

a

tanszéki

ügyintézőknek bemutatásra került a felület. Egy
munkatársammal útmutatót is készítettünk külön a
tanszéki ügyintézőknek, melyet szükség esetén évről,
évre frissítek.
A hallgatóknak magyar nyelven is készült útmutató.
Az elmúlt években egyre több külföldi hallgatót
fogadunk be. Ennek hatására felmerült az igény, hogy
1. kép: Diplomaleadó felület
Forrás: https://lib.sze.hu/diplomaleado-felulet

nekik is megfelelő felület legyen biztosítva, így a

szolgáltatóval történő egyeztetés után angol nyelvű feltöltési felület is elérhetővé vált. Továbbá
angol nyelvű útmutatót is elérhetnek a nemzetközi hallgatók.
Mivel a diplomaleadó felületet részben a könyvtárosok is kezelik, majd repozitóriumba,
katalógusba feldolgozzák a dolgozatokat, így a kollégáknak is készítettem útmutatókat.
Elkészült segédanyagok, útmutatók:


Szak- és diplomaleadó adminisztrátori felület használata: útmutató kari és tanszéki
ügyintézőknek



Szak-és diplomadolgozat feltöltési útmutató hallgatóknak



Thesis upload guide for students



Szakdolgozatok őrzése az egyetemi repozitóriumban: áttöltési útmutató könyvtárosoknak
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E-szakdolgozatok katalógusrekordjainak kezelése: oldalszámok



Szakdolgozatok rögzítése HUNTÉKA rendszerben

Másik sarkalatos pont a tájékoztatás, folyamatos segítségnyújtás. A hallgatók a honlapról az
útmutató révén tudnak tájékozódni, továbbá feltöltési időszakban sokszor telefonon, email-en,
vagy személyesen megkeresnek és a feltöltési nehézségekben segítek, amennyiben a tanszéki
ügyintézők már nem tudnak.
2015 után évente személyes tájékoztatót hirdettünk meg, ahol a Diplomaledó felülettel kapcsolatos
újításokat, problémákat néztük meg. Jelenleg általában félévente szoktam emailben híreket,
információkat megosztani az ügyintézőkkel. Kérdések esetén személyesen, telefonon, emailben is
segítek.
A folyamatos kommunikáció, visszacsatolás az említettek tükrében állandónak mondható. Az
információáramlás biztosított a könyvtáros-tanszéki ügyintéző-hallgató között.

Könyvtári PR
Alapvetően a 21. század emberére a jól eladott szolgáltatás hat. Manapság a közösségi oldalak,
különböző csatornák játszanak elsődleges szerepet. Az emailben kiküldött értesítések kevésbé
népszerűek. Ha nyomtatott szórólapban gondolkodik egy könyvtáros, akkor is érdemesebb az infógrafikák, célzott információk közzététele.
Az elmúlt időszakban igyekszik a SZE-EKL jobban figyelni a megjelenésére, szolgáltatásai
népszerűsítésére. Alapvetően honlapunkon Facebook, valamint Instagram oldalainkon osztjuk
meg híreinket. Továbbá bizonyos esetben a Neptun-on keresztül is kiküldésre kerülnek felhívások
hallgatóknak. Ezen kívül az oktatóknak/kutatóknak hírlevél formájában tudományos
adatbázisokról, webinárokról, oktatásokról is küldünk ki információkat.
A Youtube csatornánk tavaly nyitottuk meg. Az ezzel járó feladattokat szívesen végeztem, továbbá
személyesen én is részt veszek az a könyvtári PR filmek kidolgozásában, szerkesztésében,
kezelésében.

PR filmek a könyvtárban
Pár éve a könyvtár egy maroknyi csapatával ötletelés szintjén kitaláltuk, hogy érdemes lenne
nagyobb hangsúlyt fektetni a könyvtári PR tevékenységre speciális kisfilmek révén. Nem
klasszikus módon, filmes jelenetek átdolgozásával szerettük volna bemutatni a könyvtár
lehetőségeit, tereit, szolgáltatásait.
Az első 3 PR kisfilm el is készült: Keresztapa, Star Wars, Superman témakörökben.
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Keresztapa témája: késedelmi díj, lejárt könyvről értesítés



Star Wars: PATLIB iroda működése, szabadalmi tanácsadás



Superman: Raktári kérések teljesítése minden órában.

A PR filmek előkészítő munkálatai során forgatókönyvet készítettünk, amihez zenét is
válogattunk. A forgatást ismerős szakember végezte. Egyik munkatársam összeszerkesztette
magát a 2-3 perces videóklipet. Ehhez kedvcsináló előzetes kisfilmeket készítettem, amit az egyes
filmek végére bevágtunk.
Tavalyi évben indítottam el a Youtube csatornánkat, Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Győr, SZE
néven: (https://www.youtube.com/channel/UCFjSTJeTV3_wGdBXvPxst3Q). A PR kisfilmeket
itt osztottam meg, továbbá kollégáim természetesen közösségi csatornáinkon is közzétették.
A forgatások mindig nagyon jó hangulatban teltek, kimozdították a munkatársakat a
hétköznapokból. A különböző kisfilmekben, újabb kolléga is részt vehetett a külső szereplők
mellett. Nagyon jó csapatösszerzázó ereje volt ennek a tevekénységnek.
Életképek a forgatásokról

:

2. kép: Képcsoport a PR filmekről, Forrás: Munkatársi képtár
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Youtube csatornánkon igyekszem egyre több tartalmat megosztani. Az említett PR filmeken kívül,
egyéb rövid képekből összeállított kisfilmek is készültek: szolgáltatásokról, terekről, Nyitott
Kapuk keretében, Book-kanj ránk bemutatkozó kisfilm.
PR kisfilmjeink megtekinthetők a következő linkek alatt:


Gengsztersztori! Behajtás alatt (A győri Keresztapa)
https://www.youtube.com/watch?v=EKuk1LvYDEc



Superman segít! https://www.youtube.com/watch?v=fI2SiwwknTw



Star Wars- A halálcsillag szabadalmaztatása:
https://www.youtube.com/watch?v=pvC5mfobvl8

Szereplőként a Keresztapa kisfilmben vettem részt.
A fiatalabb felhasználók figyelme nem terjed tovább pár percnél, ebből is körülbelül 20 másodperc
alatt eldől, hogy adott tartalomról tovább navigál, vagy elolvassa, megnézi. A rövid képes
anyagokat, bemutató videókat sokkal jobban szereti ez a felhasználói réteg. Többek között ezért is
vált fontossá a Youtube csatorna létrehozása. Itt a továbbiakban is célzott tartalmak kerülnek
megosztásra.

Tudás Fája
A Könyvtári PR –hoz szorosan hozzátartoznak a médiamegjelenések is. Ehhez kapcsolódóan a
honlapunkon mindig láthatóak a RÓLUNK született cikkek. Bár nálunk kevesebb program van,
de igyekezzük ezt is célzottan meghirdetni, és utána megfelelő sajtóvisszhangot adni.
Érdekességként tavalyi évben elültettük a Tudás Fáját. A Fa egyes ágai a megújuló és új
szolgáltatásaink elnevezéseit tartalmazza és jelképezi. Ezeket az elnevezéseket rá is aggattuk a fa
ágaira. Alábbiakban rövid leírást is adok a mengnevezésekhez.


Emlékek Őre: Levéltár



CégPont Neked!- üzleti információ-szolgáltatás újragondolva.



KutatóKapocs: oktatóknak, kutatóknak szóló publikációs tanácsadás, tudomány-metriai
szolgáltatás.



Book-kanj Ránk! - hallgató toborzással kapcsolatos programok hívószava. (Újabban a
könyvtár szlogenje)



Szakdoga Para
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Képek a faültetésről

3. kép: Horváth Márton képei

A témával kapcsolatos megjelenések a következő oldalakról elérhetők:
https://lib.sze.hu/images/GYOR+CIKK2020.11.13.pdf
https://uni-archiv.sze.hu/hirek-1/elultettek-a-tudas-fajat-az-egyetemi-konyvtarnal
https://www.youtube.com/watch?v=3N-usQoCEic
https://www.gyorplusz.hu/gyor/tudas-faja-4-0/
A Tudás Fája is jól tükrözi a SZE-EKL szellemét és az újragondolt, vagy éppen bevezetésre váró
szolgáltatásokat. Fontos a könyvtár életében, hogy tudatosítsa a felhasználókban a megújulást,
továbbá ezzel is próbáljuk bevonzani a hallgatókat, oktatókat és egyéb külső használókat is.
Az én munkám elsősorban a KutatóKapocs és CégPont Neked szolgáltatással hozható
összefüggésbe, valamint a Szakdoga-parával kapcsolatban. Ezekről a pályamunkám utolsó
részében fogok részletesebben írni.
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Nemzetközi rangsorok: hogyan segít egy könyvtáros?
A könyvtáros tulajdonképpen információs szakember. Ez alapján, miért ne segíthetne az egyetem
életét befolyásoló feladatokban? 2017-ben a Széchenyi István Egyetem vezetése is meglátta ebben
a lehetőséget. Ennek köszönhetően kaptam meg a rangsorelemzés feladatát. Kezdetben a hazai
egyetemi rangsorokat (pl.: HVG diplomarangsor, Figyelő rangsora, eduline) figyeltem,
készítettem adatelemzéseket. Továbbá a vezetés javaslatot kértek tőlem, milyen fejlesztéseket
lehetne előirányozni az elért eredmények kapcsán egyes egyetemi karaink tekintetében.
A felsőoktatásban lényeges, hogy egy adott egyetem milyen helyezést ér el. Hazai szinten
természetesen minden egyetem tudja körülbelül hol helyezkedik el. A hallgatók Magyarországon
még kevésbé a rangsorok alapján, inkább az egyetem hírneve alapján, vagy anyagi lehetőségeik,
szülői javaslatok alapján döntenek.
Nemzetközi kitekintésben azonban más a helyzet. Nagyon jelentős szerepe van a külföldi
rangsoroknak, például a THE és QS elég jelentős véleményvezér nemzetközi rangsornak számít.
2017-ben tehát elsősorban a magyar rangsorok elemzésével, információgyűjtéssel foglalkoztam,
és elkezdtem tájékozódni a nemzetközi rangsorokról. Elsőként egy EU-s kezdeményezésen
alapuló rangsorba regisztráltunk egyetemi szinten, ami az U-multirank nevet viseli. Ide is szintén
adatot volt szükséges szolgáltatni.
2018-tól már a QS, valamint a QS Stars-ba is becsatlakoztunk. Itt hosszas előkészítő munkát
végeztem azzal kapcsolatban hova és hogyan érdemes becsatlakozni és milyen adatokat
szolgáltassunk majd. Az adatszolgáltatással járó feladatokat egészen 2019 őszéig alapvetően
egyedül végeztem. Egyeztettem az egyetem különböző szervezeteivel, adatokat kértem, melyeket
egységesítettem, feltöltöttem a különféle online adatkezelő felületekre. Folyamatosan kapcsolatot
tartottam ez ügyben az egyetem vezetésével és a nemzetközi rangsorelemzők értékesítő és support
csapatival.
2019-es év végével a THE Impact Rankings-be is regisztráltuk. A feladatok már egyre szélesebbek
voltak, így sikerült további 2 könyvtári kolléga bevonását kérni a feladatba.
Az egyetemi rangsorok, és elsősorban az említett külföldi rangsorokban elfoglalt helyünk nagyon
jelentős a külföldi hallgatók bevonzásában. Ezért ez a feladat prioritásként van jelen az egyetem
életében, így a vezetés is fontosnak tartja. Mivel könyvtárosként most már a munkatársaimmal
kiegészülve a Ranking csapat vezetőjeként ezt végezhetem, így az egyetem döntéshozói előtt a
SZE-EKL pozitív megbecsülésben szerepel.
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Természetesen az adatszolgáltatáshoz szükség van a HR-, Neptun-, és egyéb Kari-, Tanszéki
munkatársak együttműködésére is. Rengeteg kompetenciát lehetet használni a feladat elvégzése
során, mely a jövő könyvtárosa számára is fontos.
A következő készséggel érdemes rendelkezni, melyet folytonosan fejleszteni kell a feladat
elvégzéshez:
Információgyűjtési-,

kommunikációs-,

együttműködési-,

adatgyűjtési-,

adatbáziskezelési-,

adatelemzési-, tárgyalási-, angol nyelvű kommunikációs készségek.
Feladat lényegesebb folyamatai:


Folyamatos egyeztetés nemzetközi ranking-es Support csapataival



Állandó kommunikáció az egyetem vezetésével a célokról, feladatokról



Feladatok megtervezése, felosztása



Adatgyűjtés az egyetem szervezeti egységeitől



Folyamatos kapcsolattartás egyetemi és könyvtáros kollégákkal



Adategyeztetés



Adatok egységesítése



Adatok feltöltése az online felületekre, adatbázisokba



Határidők betartása



Adatpótlási, helyesbítési lehetőségek



A közzétett eredményekről beszámolók készítése



Rangsorelemzés, adatelemzés

A nemzetközi rangsorokba való jelenléthez rengeteg adatot szolgáltatunk évről évre. Különböző
metodológiák és súlyozás alapján számolják ki az eredményeket. Ezekbe a részletekbe viszont
most nem mennék bele. Mindemelett fontos megemlíteni, hogy általában a következő adatokat,
információkat kérik az egyetemtől (a teljesség igénye nélkül): hallgatói létszám, oktatói létszám,
külföldi hallgatói-, oktatói létszám, PhD hallgatók száma, diplomázott hallgatók száma,
fenntarthatósággal kapcsolatos alátámasztó adatok, dokumentációk, vállalati és akadémiai
szavazói listák.
Nemzetközi Rangsorok lényege, melyekhez a Széchenyi István Egyetem csatlakozott
Az U-Multirank egyéb rangsorokhoz viszonyítva több tényezőt vesz figyelembe. A helyi
elemzésekhez segítséget nyújt, mivel differenciáltabb rangsorlisták jöhetnek létre. Ingyenes az
adatszolgáltatás. Általános adatokat szolgáltatunk, korábban adott területen, különböző szakokhoz
kapcsolódóan kari adatokat is szolgáltattunk.
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Öt kulcsterületen méri az intézményeket:






Tanítás-tanulás
Kutatás
Tudástranszfer
Nemzetközi orientáció
Regionális beágyazottság

A QS (Quacquarelli Symonds) a média által kiadott, megalapult ranking rendszer. 2018 óta
szolgáltatunk adatokat, ingyenesen. Létezik világrangsora és több témaspecifikus, vagy regionális
rangsora is. A Széchenyi István Egyetem a világrangsorba is szolgáltat adatokat. Ez idáig még
nem volt eredményünk. 2021-es év nyári időszakában várható eredmény. Ezen kívül a QS EECA
(európai-, ázsiai régió rangsora) listájába történő adatszolgáltatás jelentős.

Amelynek a

szempontrendszere és az elért eredmények, adtok súlyozása következőkben látható:











Academic reputation =Tudományos hírnév (30%)
Employer reputation = Munkáltatói hírnév (20%)
Faculty student = Oktatók és hallgatók aránya (10%)
Staff with PhD=Októk PhD fokozattal (5%)
Citations per Papaer= Idézések publikációnként (5%)
Papers per Faculty= Idézések száma karonként (10%)
Internatonal Research Network= Nemzetközi kutatás, partnerek (10%)
International Faculty=Nemzetközi részleg, oktatók (2.5%)
International Students= Külföldi hallgatók aránya (2.5%)
Web Impact= Intézmény hatékonysága, hatás (új technológiák alkalmazása) (5%)

Tavaly ősszel elért eredményünk alapján Európai régióban a 173. helyezést értük el.

4. kép: Eredmények QS EECA rangsor 2020-ban megjelent.
Forrás: https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2021

QS Stars: Speciális értékelési rendszer, nem ranking, hanem rating. 2018-ban kötöttünk
szerződést, vásároltuk meg a csomagot, ahova nagyon részletes adatszolgáltatás vált szükségessé.
A szerződés 2020 év végével lejárt. Itt fizetni is szükséges volt. Itt az elért eredményeket
csillagokkal jelzik. Maximum 5 csillagos lehet egy egyetem.
Jelentős eredményként könyveltem el, hogy hozzájárulhattam, hogy egyetemünk a QS Stars
minősítési rendszerében 5 csillagból 3 csillagot ért el.
Adatszolgáltatási kategóriák:
4 nagyobb feltételrendszer mentén halad. Az 1. kritérium teljes kitöltése kötelező. A további
kritériumok esetében az intézmény számára legkedvezőbb alkritériumok választhatók.

12

 Általános kritériumok: (pl. tanítás, elhelyezkedési arány, kutatás, nemzetköziesítés)
 Speciális kritériumok: (1 alkategória kiválasztása kötelező) /SZE által kiválasztott és
beküldött adatok: berendezések, egyetem felszereltsége/
 Tanulási környezet: (1 alkategória kiválasztása kötelező) /SZE által: választott:
Képzések erőssége,/
 Emelt szintű kritérium: (2 alkategória kiválasztása kötelező) /SZE által választott:
Innováció, Egyetem befogadóképessége (társadalmi integráció)
THE Impact Rankings (ingyenes az adatszolgáltatás):
A felsőoktatási intézményeket vizsgálja a társadalmi és gazdasági szerepvállalás tekintetében, az
ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai mentén. (SDG). United Nations’ Sustainable Development
Goals-ból 11 kategória van jelen a THE Impact Ranking kategóriáiban.
Összességében 17 területet, célt (SDG-t) tartalmaz a THE Impact Rankings, amiből az
intézmények választhatnak ki kötelezően 3 féle SDG-t, továbbá egy kötelező elem van, az SDG17.
Tavalyi évben 4 kategóriában, idén a következő 5 kategóriában indultunk:






SDG 4 – Quality education: Minőségi oktatás
SDG 8 – Decent work and economic growth: Tisztességes munka és gazdasági
növekedés
SDG 10 – Reduced Inequalities: Egyenlőtlenségek csökkentése
SDG 11 – Sustainable Cities and Communities: Fenntartható városok és közösségek
SDG 17 – Partnerships for the goals: Partnerség a célok megvalósítása érdekében

Az összesített eredményeknél a THE Impact Rankings a választott kategóriák közül a 3 legjobbat
számítja be a kötelező kategória mellett (SDG 17)
Összesített eredményként idén: 601-800. helyezést értük el.

5.kép: THE Impact Ranking eredmény 2021-ben.
Forrás:https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/

undefined

Láthatóan elég sokrétű az, amiben megméretettnek az egyetemek. Könyvtárosként érdekes volt
ebbe a feladatba csatlakozni, de a kezdeti tájékozódás során nagyon jól jöttek a könyvtárosként
megtanult keresési technikák alkalmazása.
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A Scopus adatbázis mindennapjai egy könyvtárban
A Scopus adatbázis az utóbbi 2-3 évben elengedhetetlenné vált a Széchenyi István Egyetem
életében. Ez a nagy figyelem annak köszönhető, hogy a nemzetközi rangsorok a publikációs és
hivatkozási adatokat ebből az adatbázisból gyűjtik. Ennek következtében nem mindegy, hogy az
egyetemről mennyi oktató és milyen publikációs teljesítménnyel szerepel az adatbázisban.
2018-ban külön oktatói útmutatót készítettem a vezetés kérésére, hogy hogyan tudnak Scopus-ba
regisztrálni és tájékozódni az oktatók. A Scopus-t folyamatosan monitorozom és statisztikákat
készítek kérésre az intézményi adatokról, szerzői publikációs eredményekről. A cél a publikációs
hatásnövelés. Ennek következtében a könyvtáros kollégák felé is egyre több kérdést tesznek fel
oktatóink, kutatóink a Scopus használatáról.
2020-ban külön admin jogosultságot is kértünk az ELSEVIER-től, hogy az intézményi Scopus
profilunkat, én és egy munkatársam szükség esetén szerkeszteni tudjuk.
Szintén ettől az évtől vezetőségi döntés alapján bevezetésre került a Scopus regisztrált Q-s értékkel
rendelkező publikációk utófinanszírozása, melyre a Széchenyi István Egyetem oktatói
pályázhatnak.
Mivel az oktatók látják, hogy a nemzetközi előmenetel lényeges, és érdemes célzottan publikálni,
így szükségessé vált számukra is a használóképzés, mint szolgáltatás. Eddig elsősorban MTMT
adatbázissal kapcsolatban vettek részt oktatáson az egyetem kutatói, oktatói. 2021-től azonban
célzott adatbázsibemutató órákat tartottam a PhD hallgatóknak, oktatóknak a Scopus
lehetőségeivel kapcsolatban. Továbbá újabb segédanyagokat is közzétettünk, amik segítik az
eligazodást, ha valaki Scopus profiljába szeretne belépni, azt szerkeszteni.
Az információáramlás és tájékoztatás folyamatos a témában, hiszen hírlevél formájában a könyvtár
értesíti az egyetem alkalmazottait akár az ELSEVIER kiadó Scopus webinárjairól is. Azonban
látszik, hogy a célzott könyvtári adatbázisbemutatók hatékonyabbak. Az említett Scopus
prezentációk kapcsán elégedettségmérést végeztem, amelyből az derült ki, hogy hasznosnak
tartották a résztvevő oktatók, kutatók és a jövőben is szívesen részt vennének hasonló alkalmakon.
Ammennyiben minden oktató készségszinten tudja már használni a Scopus-t, valamint célzottan
tud az itt szereplő kiadványokban, akár külföldi tudományos szakemberekkel összefogva
publikálni, akkor intézményes szinten is jelentős eredményeket lehet felmutatni.
Ezt a munkát tudom részben én is támogatni, munkatársaimmal és az egyetem vezetésével
karöltve.
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Jelentősebb célkitűzések a Scopus adatbázissal kapcsolatban:


oktatók/kutatók készségszinten tudják kezelni az adatbázist, szerkeszteni saját profiljukat



egységesített szerzői profilok: összevonni, tisztázni a többszörös szerzői profilok jelenlétét



minél több Scopus-regisztrált publikáció elérése, ezekből is Q1, Q2, Q3, vagy Q4
minősítésűek



minél több Scopus-regisztrált hivatkozás elérése



célzott publikálás a Scopusban: THE Impact Rankings által meghatározott kulcsszavak
szerepeltetése címekben, absztraktokban, kulcsszavakban.



az egyetem eredményességének növelése, nemzetközi kollaborációk a publikálásban



egyetem folyóiratai Scopus regisztráltakká váljanak

Jelenleg Scopusban 1810 publikáció szerepel 592 szerzőtől a Széchenyi István Egyetem esetében.
Admin jogosultsággal korlátozott mértékben az egyetemhez tartozó oktatóinak publikációit az
intézményhez tudjuk rendelni, ha ezt a Scopus automatikusan nem tette meg.
Azonban a legfontosabb, hogy az oktató, ha megír egy cikket, a nevét és az intézményi affiliációt
megfelelően szerepeltesse, hiszen ezen múlik, mennyire bővül a publikációs teljesítmény egyetemi
szinten.
A felsorolásban említett utolsó pontban az egyetemi folyóirataink Scopus regisztrációja szerepelt.
Épp aktuálisan az egyik kolléganőmmel vizsgáltuk meg, hogy milyen szempontoknak,
mutatóknak kell megfelelnie az egyetemi folyóiratoknak, ha el szeretnék érni a Scopus
regisztrációt. Ez a felmérés nagyon fontos volt, hiszen így egyértelműen láthatóvá vált, hogy
melyek azok a feltételek, amelyeket a helyi kiadványaink már teljesítettek, s melyek azok,
amelyeket nem. A Scopus mellett a Web Of Science-be történő bekerüléshez szükséges
kritériumokra megvizsgálva is elkészült egy ilyen elemzés az egyetemi folyóirataink tekintetében.
A feladat eredmények, hogy a folyóiratok szerkesztői, kiadói, így már el tudnak indulni a Scopus
regisztráció útján.
A célzott útmutatók, tájékoztatók és vezetői támogatás révén bízok benne, hogy a jövőben egyre
több publikáció és hivatkozás jelenik meg oktatóinktól a Scopusban. Továbbá az egyetemi
kiadványaink közül az elemzések alapján úgy tűnik legalább 2 folyóirat is hamarosan Scopus
regisztrálttá tud válni.
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Minőségi Könyvtár
A cím akár lehetne Minősített Könyvtár is, hiszen 2017-ben elnyerte a még akkor Széchenyi István
Egyetemi Könyvtár ezt a címet. Ugyanakkor, mivel a munkatársakkal együtt igyekszünk minőségi
munkát végezni napról-napra, nem csupán az elnyert minősítés révén, így úgy gondolom a fent
közölt alcím találóbb.
Természetesen a minőségi munkavégzés szorosan összekapcsolódik az elnyert címhez, hiszen
rengeteg erősségre, gyengeségre, lehetőségre hívta fel a könyvtár munkatársainak figyelmét.
Az idén szintén megpályázzuk a Minősített Könyvtár címet. Az én munkák elsősorban a
különböző állományfeldolgozási munkákkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos folyamatleírásokkal
járult hozzá idén is és korábban is a pályázathoz. Továbbá az Önértékelési csoport vezetőjeként a
9 kritérium mentén egységesítettük, megvitattuk a munkatársak által megszavazott pontokat. Ezen
kívül több Projektleírás és PDCA-ciklus elkészítésében is részt vettem.
A legnagyobb örömmel az Önértékelést végeztem, hiszen korábban 1 munkatársammal karöltve,
idén pedig 3 munkatársammal együtt alkothattuk az Önértékelési csoportot. Az összehangolt
munka, jó csapatszellem feldobta a feladatot. A kritériumok, alkritériumok mentém minden
munkatárs egyesével kifejthette véleményét és anonim módon pontozhatott, amit az Önértékelési
csoporttal mi véglegesítettünk, majd az átlagos eredményeket újra a kollégák elé tártuk végső
elfogadásra. Úgy vélem az ilyen jellegű csapatmunkák sokat dobnak egy könyvtár életében, s így
azok a kollégák is könnyebben kapcsoltba kerülhetnek egymással, akik eddig nem feltétlenül
dolgoztak közösen.
Másik említett tevékenységem, ami szintén a Minőségbiztosítással függ össze a Projektleírások
és PDCA-ciklus készítése. Ezek segítettek abban, hogy a könyvtárban végbemenő nagyobb
folyamatokat, megvalósult tevékenységeket szemügyre vegyem, ill. rögzítsem azokat. Továbbá
szükség esetén újításokra ösztönzött, vagy felhasználói igények alapján beavatkozási pontokat
lehetett beépíteni egy-egy szolgáltatásba, folyamatba.
Jó példa erre a diplomaleadó felület, hiszen feltöltési nehézségeik akadtak a hallgatóknak, vagy
éppen az ügyintézők akadtak el valamiben. Ennek köszönhetően jöttek létre az útmutatók,
valamint, folyamatosan egyeztettem az üzemeltetővel, hogy milyen fejlesztéseket hajtsanak végre
a felületen a kezelhetőség érdekében.
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Miért Minőségi a könyvtár?
Az előbbiekben kifejtetettek alapján pont a csapatmunka, az egységesség adja a hatékony
szolgáltatás erejét. Ezeken kívül említésre méltó a rugalmasság, kompromisszumkészség, hiszen
az újdonságokhoz, igényekhez könyvtárosként és könyvtárként is alkalmazkodni tudni kell.
Továbbá a kérdéses ügyekben együttműködni és megállapodni is képesnek kell lennie az
intézménynek és dolgozóinak egyaránt.
A „Minőségi” szó mögött értendő a könyvtáros önfejlesztési vágya, igénye. Úgy gondolom ez
a mi csapatunkban több ember esetében is értékként könyvelhető el, amely összességében a
Könyvtár működésének Minőségében hoz eredményt. Ezáltal a különböző felhasználói rétegeknek
igényeit ki tudja szolgálni a SZE-EKL.
A minőséghez hozzájárul a hozzáadott értékkel bíró minőségi szolgáltatás is. Természetesen
minden könyvtár életében vannak alapvető szolgáltatások, munkafolyamatok, amelyek
szükségesek és kellenek. Azonban fontos a folyamatos fejlődés, szükséges bizonyos
szolgáltatások megreformálása, lehetőség szerint új opciók kitalálása is. A SZE-EKL-ben a
CégPont Neked! szolgáltatás, egy újragondolt informácóbróker szolgáltatás, üzleti információelemzés,

továbbá

újragondolt

lehetőség

a

Szakdoga-para.

Terveink

szerint

célzott,

időpontfoglalásos rendszerben szeretnék személyesen segíteni a szakdolgozatkészítés buktatóiban
hallgatóinknak. Bár tájékoztatásban eddig is adtak segítséget a kollégák az érdeklődőknek,
ugyanakkor ez nem szervezett módon történt, így célzott szervezéssel, átgondolt rövid útmutatók
készítésével ez is megújítás alatt van. Nagyon fontos használói rétegünk az oktatók/kutatók
csoportja. Bár az előzőekben a Scopus kapcsán kitértem rájuk, de lényeges jövőbeni terv, hogy
tudománymetriai szolgáltatással, Open Access publikálási tanácsadással egy teljesen új
szolgáltatást hozzunk létre, mely a KutatóKapocs nevet viselné.
A minőségi szó tehát több szempontból körbejárható. Igyekeztem kiemelni a munkám során
felmerülő lehetőségeket, és azokat az tevékenységeket, területeket, amiben én is aktívan részt
vállalok. Az én értelmezésemben és a Széchenyi István Egyetemi Könyvtár és Levéltár
vonatkozásában a kifejtett könyvtár-könyvtáros-szolgáltatás hármasfogata ad magyarázatot a
„minőségi” jelző használatára, természetesen a könyvtáros személyéhez kapcsolódó készségekkel,
tulajdonságokkal egyesítve.
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„New age” szolgáltatások lehetőségei
A tudománymetria és Open Science lehetőségei
Tulajdonképpen a „KutatóKapocs” jelzéssel ellátott, éppen kialakítás alatt lévő szolgáltatásunkat
lehetne ezzel a címmel párhuzamba állítani. Különösen az elmúlt évben egyre több kérdés érkezik
oktatóktól, hogyan publikálhatna hatékonyabban, mely folyóiratban érdemes közzétenni az adott
cikkét? Ezen kívül a személyes publikációs teljesítményükre is kíváncsiak a kutatók/oktatók.
Természetesen a vezetés is egyre gyakrabban keresi meg a könyvtárat különböző statisztikák
elkészítésében. Elsősorban a Scopus-ból és a hozzá kapcsolódó Scival-ból szoktam különböző
adatokat lehívni, de a kinyert adatok akár tudománymetriai elemzésekhez is használhatók, továbbá
a Web of Science is rengeteg lehetőséget nyújt.
A SZE-EKL „KutatóKapocs” néven igyekszik kutatásmódszertani tanácsadást, tudámánymetriai
adatelemzést nyújtani, illetve az Open Science, Open Access lehetőségeivel is megismertetni az
érdeklődőket. Részben már tájékoztatjuk oktatóinkat, de cél a szervezett információátadás. Pár
hasznos

tartalmat

az

oktatóink

már

elérhetnek

a

honlapunkon

keresztül

is.

(https://lib.sze.hu/segitsegpont-oktatoknak-kutatoknak-phd-hallgatoknak)
A hatékony információáramlás és munkavégzés érdekében készítettem szolgáltatástervezetet és
szempontrendszert is.
KutatóKapocs szolgáltatás: oktatás és kutatástámogatás, tudománymetria segítségével,
publikációs hatásnöveléssel

6. kép: Kutatás, oktatástámogatás folyamata
Forrás: Saját készítés
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A KutatóKapocs szolgáltatással kapcsolatos tényezők, feltételek
Tájékoztatás módja:




Rövid összefoglaló tájékoztató anyagok elküldése elektronikusan: (pl. Open Access
publikálásról, Tudománymetriai mérőszámokról, Adatbázis használatokról, MTMT
kisokos)
Kiscsoportos workshopok, prezentációk oktatóknak, PhD hallgatóknak.
Oktatóknak személyes egyedi konzultációk, egyeztett időpontban.

Eszközök az oktatók/kutatók kutatástámogatásához:






Dokumentációk, információs brossúrák (elektronikus)
Prospektusok, szóróanyagok (nyomtatott)
Prezentációk, workshopok
Személyes konzultáció
Űrlap, sablon

Csatornák:





Kari hírlevélen keresztül kiküldött segédanyagok, felhívások
Intézményi hírlevélben összefoglaló tájékoztatók
MTMT szakreferensi hálózaton keresztül célzott oktatói csoportoknak kiküldött
tájékoztatók, felhívások
Honlapon közzétett releváns tájékoztató anyagok, könyvtárosok, akikhez fordulhatnak

Szükséges könyvtári személyzet:


minimum: 5-6 kolléga

Szükséges oktatások kollégáknak:






Belső képzések: a munkatársak egy-egy témát kidolgozva tájékoztatják az érintett
kutatástámogatásban résztvevő kollégákat
Lehetőséghez mérten külső képzések, vagy meghívott oktatók igénybevétele
(OSZK képzések)
Külső szakemberek meghívása a belső képzésekhez
Adatbázisok meghirdetett webináriumain részvétel
Egyéni felkészülés

Tematika oktatóknak/Phd hallgatóknak/kutatónak szóló tréningekhez:
Egyetemen előfizetett adatbázisok sajátosságai:
 Adatbázisok használata (keresési taktikák, szerzői profilok, értesítésbeállítások)
 Adatbázisokból intézményi és speciális szerzői profil lekeresések
 Tudománymetriai adatok, mérőszámok készítése egyedi módon szerzőkhöz (publikációs,
hatás, H-index vizsgálat, szerzői, intézményi.
 Szerzői és intézményi kollaborációk vizsgálata
 Folyóiratok keresése célzottan
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MTMT részletesebben
 Összefoglaló táblázat, szakterületi táblázat elemzés, magyarázat
 Importálás (publikációk, hivatkozások esetén különböző adatbázisokból)
 Idézéskapcsolatokról bővebben
 Haladó keresések összeállítása
 Műveletek a szerzői profilban (azonosítók, új tudományterület megadása)
 Listakészítés, mentés (ODT)
 Predátor folyóiratok
Open Access publikálás, Open Science a felsőoktatásban
 Open Science és Open Access a gyakorlatban (OA folyóirít típusok)
 Open Access publikálás folyamata
 Hogyan keress Open Access folyóiratot?
 EISZ-en keresztüli Open Access lehetőségek (ELSEVIER, Springer)
Kiemelt szerepben a Scopus
 Célzott keresés és publikálás a Scopusban
 Szerzői profilok kezelése
 Egyetemi rangsorok és a Scopus jelentősége
 Open Access és a Scopus
 Célzott folyóiratkeresések Scopusban
További adatbázisokról bővebben. Kihez fordulhat?
Web of Science, Science Direct, EBSCO, MERSZ, Statista, Scival használatával kapcsolatban
Láthatóan lassan kezd kialakulni ez a szolgáltatás is. A SZE-EKL látja, hogy a kutatás- és
oktatástámogatás egyre nagyobb jelentőséggel bír. A vezetés is gyakran keresi meg a Könyvtárat
döntései meghozatalakor és kéri a könyvtárosok segítségét, akár adatszolgáltatás kapcsán, akár
kapcsolódási lehetőség felajánlása révén.

Hallgatók támogatása a „Szakdoga-para?” szolgáltatás bevezetése révén
A Pályamunkámban többször is említést tettem erről a szolgáltatásról is. Szakdoga-para? lényege:
Miért NE „parázzon” a hallgató, ha szakdolgozatot ír? Pont azért, mert a könyvtárosok segítenek.
Bár tájékoztató kollégákat gyakran keresik meg személyesen hallgatók, szakdolgozatírással
kapcsolatosan és tanulóink a Központi Könyvtár 1. emeletén dedikált számítógépes
munkaállomásokon megtekinthetik 2015 ősze óta elektronikusan is beadott szakdolgozatokat,
mégis szervezett szolgáltatásra lenne szükség. Cél a különböző elektronikus adatbázisok, keresési
technikák megismertetése, aminek segítségével hatékonyan el tudják kezdeni a diplomamunka
megírását. A hallgatók már előzetesen, formai szempontból tudnak tájékozódni egy szakdolgozat
felépítéséről, az szakdolgozat.szerep.sze.hu oldalról, de ehhez be kell fáradniuk a könyvtárba a
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dedikált gépekhez. Távolról, otthonról csak metaadat szintjén érik el az érdeklődők a
repozitórumunkból ezt a tartalmat.

A kollégáktól, könyvtárosoktól tehát a diákok tudnak

segítséget kérni, főként a keresés, irodalomjegyzék összeállításával kapcsolatban fordulnak
hozzánk. Egy korábbi tanfolyam révén, szegedi minta alapján láttam egy jó példát. Az ottani
egyetemi könyvtárosok szervezett módon végzik a szakdolgozat tanácsadást, elsősorban a
„Kölcsönözz ki egy könyvtárost!” szolgáltatásuk révén. Ennek hatására jeleztem a
könyvtárunkban, hogy nálunk is érdemes lenne a szakdolgozat tanácsadást megfelelő keretek
között végezni.
Tulajdonképpen így született meg a Szakdoga-para elnevezés és a mögötte lévő szolgáltatás
tervének ötlete. A pandémia miatt a személyes tanácsadás még nem volt lehetséges, azonban
kidolgoztam egy tervezetet. (Készült egy rövid PPT-s kedvcsináló is a szolgáltatáshoz, mely a
Mellékleteknél megtekinthető.)
A szolgáltatás kidolgozásához készített tervezet a következőkben olvasható
Célcsoport
A szolgáltatás elnevezéséből kifolyólag a célcsoport 18-25 éves korosztály, tehát az egyetem
elsősorban nappali tagozatos hallgatói.
A levelezős és távoktatásos hallgatók azért nem képezik a célcsoportot, mivel elsősorban ők
hétvégén találhatóak meg az egyetemen és a könyvtárban is. Azonban online módon bizonyos
szolgáltatás-elemeket hasznosítani tudnak a kampányból.
Egyéb külsős beiratkozott hallgatók, vagy felhasználók nem feltétlenül képezik a kiszolgálandó
célcsoportot a szolgáltatás személyes szakdolgozat tanácsadásos részét illetően.
A kampány üzenetének kidolgozása
A Szakdoga-para című kampány üzenete és lényege, hogy a nappali tagozatos hallgatók
megismerjék a könyvtár nyújtotta fiatalos és rugalmas szakdolgozati tanácsadás lehetőségét.
Fontos, hogy átlássák és egészében megismerjék mi a menete a szakdolgozat készítésnek, hogyan
tudnak hatékonyan keresni szakirodalmat a kiválasztott témájukhoz. Elengedhetetlen ehhez, hogy
előzetes ismeretekkel rendelkezzenek a diákok, és tudják, mit és hol találnak a könyvtár belső
tereiben és az online honlapon is.
Cél, hogy elsősorban egy figyelemfelkeltő elektronikus anyag révén ráébredjenek, hogy a Google
keresőrendszerén kívül mi mindenben tud segíteni a könyvtár interaktív honlapja és a
könyvtárosok. Fontos, hogy merjenek elektronikusan is célzottan kutatni és legyen türelmük a
releváns információk megtalálására. Természetesen mindehhez segítséget tud nyújtani a
Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Könyvtár és Levéltár a szakképzet könyvtárosainak
személyes segítségével is. Online felületen (honlapon) a hallgatók célzottan a legfontosabb
hírekről tájékozódnának kezdetben. Részletesebb tanácsadásért, személyes konzultációra
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kérhetnek időpontot bármely szakképzett kollégától.

A tájékoztató könyvtárosok alap-

információkkal tudnak szolgálni a szakdolgozatírás kapcsán. Segítségként pedig továbbra is van
lehetőség személyesen dedikált terminálokon megnézni az online szakdolgozatokat, valamint a
2015 előtti nyomtatott szakdolgozatokat továbbra is kikérhetik.
Online módon ideiglenesen külön kérésre Google dokumentum szolgáltatáson keresztül, csak
nézegetésre osztjuk meg a kikért online szakdolgozatokat.
A Szakdoga-para? kampány üzenetét megfogalmazva a hozzá kapcsolódó szolgáltatás-elemekkel
a következő rövid szlogennel, összefoglalóval szeretném jellemezni. Ez természetesen kiterjedhet
a Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Központi Könyvtárára, valamint a könyvtári hálózatára.


Könyvtáros Kölcsönbe? Fogd és Vidd a kollégát! ONLINE vagy személyesen 20-30
perces általános szakdolgozati tanácsadás adott téma kapcsán a Facebook messengeren,
valamint a könyvtár kutatószobáiban, vagy oktatóhelységében.
A tanácsadás a következőkre terjed ki: szakdolgozat felépítése, adott témához információk,
irodalomjegyzékek kutatása, források keresésének módszere, keresési stratégiák,
adatbázisok bemutatása röviden.

Felelősök és feladatot elvégző személyek lehetnek: bármely, elsősorban diplomás kolléga, aki
adott témában jártas és rendelkezik kutatás-módszertani ismeretekkel.

Kommunikációs csatornák
A kommunikációs csatornák a megvalósuláshoz, lényegében röviden említésre kerültek az
előzőekben. Elsősorban a könyvtári honlapon, online módon pdf-eket, vagy ppt-ket, információs
sávokat lehet megosztani (Ez nem csupán a központi lib.sze.hu oldalt érintené, hanem egyéb kari
könyvtárak, fiókkönyvtárak oldalait is.) Ehhez kapcsolódóan készült el Canva programmal a
dolgozatomhoz egy pár oldalas mellékletként a Szakdoga para? Tehát maga az említett promóciós
fájlok elektronikus dokumentumként egy fajta kommunikációs eszközként alkalmazhatók a
kommunikációs csatornákon.
Jelentős csatornák: a közösségi oldalak csevegői, üzenőfalai lennének. Például Facebook,
Instagramm, később esetleg Twitter. Mivel a SZE Egyetemi Könyvtár Facebook profillal
rendelkezik, így könnyedén lehet csevegéseket indítani, vagy messenger alkalmazáson keresztül
segíteni. Twitter profilunk még jelenleg nincs, azonban 1 éve Instagram profilt is létrehoztunk. Ez
utóbbi felületet első körben nem feltétlenül csevegésre, hanem inkább a fontosabb szakdolgozatírási tanácsokkal, vagy személyes tanácsadással kapcsolatos hírekkel, információkkal érdemes
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megtölteni.
A Facebook messenger esetében természetesen, ha konkrét könyvtárossal történik a csevegés és
egyszerre több könyvtáros is szeretne csevegni online módon adott hallgatóval, abban az esetben
ezt megteheti saját közösségi médiaprofilján, vagy létre lehet hozni külön csoportot, esetleg egy
külön Szakdoga-para? profilt például Facebook-on belül.
Ezeken kívül még nagyon jó lehetőséget nyújt a Google profil is csoportos munkára, vagy
csevegésre, tehát a könyvtár Gmail-es email címét használva, adott kollégák hozzáférési
jogosultságot kapva könnyedén fel tudják venni a hallgatókkal az online kapcsolatot.
Továbbiakban a Youtube csatornánkon kedvcsináló kisfilmet lehetne megosztani.
Másik kommunikációs csatorna lenne természetesen a személyes tájékoztatás, tehát az ”élő” szó,
amikor a kollégák fel tudják hívni a hallgatók figyelmét a Szakdoga para? szolgáltatás különböző
típusaira, lehetőségeire. Továbbá a könyvtár adott kollégái, a személyes tanácsadás keretében
tudják informálni a hallgatókat, valamint szemléltetni az adott témában felmerülő kérdéseket
tanulószobákban, ” boxokban”.
Tovább gondolva akár ” mini-csoportokat” is össze lehet gyűjteni (2-3) fő, ha a szakdolgozati
témakör közel azonos.

Együttműködő partnerek
Együttműködő partnerek első sorban a kari könyvtárak, továbbá a tanulmányi osztály bizonyos
munkatársai, esetleg tanszéki ügyintézők lehetnek. Azonban elsősorban a szolgáltatás kezdeti
népszerűsítési szakaszában a tanulmányi osztályból első sorban a „Neptun csoport” tud segítséget
nyújtani, például tájékoztató jellegű Neptun üzenetek kiküldésével. Ez azonban megfontolandó
dolog lehet, hiszen a hallgatók elképzelhető, hogy túl gyorsan reagálnak a hírre és egyszerre
tömegesen folyamodnának segítségért.
Nagyon célzottnak kell lenni a népszerűsítési és együttműködési „kampánynak”.
Az együttműködő partnereknek elsősorban a felsőoktatási könyvtárakat tekinteném, főként
tapasztalatcsere szempontjából lenne hasznos felvenni a kapcsolatot azokkal az intézményekkel,
akiknek már vannak ilyen jellegű, működő szolgáltatásaik

Indikátorok
Olyan mérőszámokat, mérési tényezőket, motivációs hatásokat, lehetséges sikertényezőket tennék
ide, ami megmutatja, hogy adott hallgató mit vár el mikor tájékoztatást szeretne kérni
Pl.: sikeres szakdolgozat, minél hatékonyabb forrásgyűjtés, minden szükséges információhoz
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találjon ”útvonalvezetőt”. Az említett példák, gondolatok mentén alakítanék ki indikátorokat.
A hallgató már önmagában ”indikátor”, hiszen ha ő elégedetten fog távozni és megtetszik neki a
szolgáltatás, vagy csak felfigyel rá, máris terjedni fog a híre, hogy milyen jó lehetőségek vannak
a könyvtárban. Egyből ”influenszer” lesz a hallgatóból és mivel minden diák célja a sikeres
szakdolgozat megírása, majd államvizsga, s végül a diploma, így adott hallgató elégedettsége és ő
maga is egyfajta indikátortényező.

A kampány sikerének mérési lehetőségei
Tulajdonképpen az indikátorokkal összefüggésben részben ezt is kifejtettem. A kampány és maga
szolgáltatás akkor sikeres, ha a hallgató, vagy a hallgatók egy csoportja elégedett. Mérni ezt a
kialakított mérési rendszeren keresztül lehet. Elégedettségmérést akár egy o könyvtári honlapra
elhelyezett online kérdőívvel is lehet, vagy egy Google dokumentum kiküldésével például adott
személyes, vagy online szakdolgozat tanácsadást követő 1-2 napon belül.
Azonban az említett klasszikus megoldásoktól eltérően, lehetne például játékos módon külön egy
alkalmat keríteni erre és Mentimeter vagy Kahoot alkalmazás segítségével megkérdezni a
diákokat. Mivel fiatal a célcsoport, így illeszkedni érdemes ahhoz is, hogy rövid időt fognak a
válaszadásra fordítani, tehát maximum 5-6 kérdéses elégedettségmérési kérdőívet érdemes
összeállítani. Így kifejthetik, hogy mi volt a tapasztalatuk online és személyes módon a Szakdogapara? tanácsadás során. Ennek az eseménynek is adnék egy nevet: Pl.: No para! Éljen a Szakdoga!
Itt is az lenne a legfontosabb, hogy a már tanácsadást igénybevevő hallgatókat összegyűjtve
viszonylag rövid időn belül (2 hét) válaszra bírjuk. Létszámra is figyelni érdemes, maximum 1015 fő személyesen bejöhetne, vagy online módon kapna meghívást.

CégPont Neked!
A szolgáltatás lényegében a korábban működő, de elhaló Informácóbróker tevékenység
újragondolása. Jelenleg még a folyamat elején tartunk, de az előzetes egyeztetések az
együttműködő Menedzsment Campussal már megkezdődtek, melyben aktívan részt vettem.
A SZE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, valamint a Menedzsment Campus együttműködése azt a
célt tűzte ki, hogy mind az egyetemen belüli belső-, valamint a külső vállalkozások, Start-up és
Spin-off cégek egyaránt megfelelő támogatást kapjanak kérdéses vállalati partnerfigyelésben,
versenytárselemzésben, üzleti információszolgáltatásban.
Ehhez a SZE EKL (Egyetemi Könyvtár és Levéltár) szakmai tudásával, információbrókeri
tevékenységével járul hozzá. Ennek hozadékaként eredményes cégelemzések, mutatók,
vállalkozói szolgáltatáselemzések, témafigyelések, valamint Due Diligence-et támogató
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szolgáltatások alakulnak ki.

Szükséges humán erőforrás könyvtárból


3-4 fő információbróker tevékenységben jártas, vagy motivált, képzett személy

Szükséges technikai apparátus és infrastruktúra





Laptop vagy notebook
Projektor
Megfelelő WIFI hálózat és /vagy mobilinternet
Adatbázisok:
o EMIS,
o Opten adatbázis+ online hozzáférés,
o Statista
o További ingyenes felületek




Tárgyaló
Oktatóterem

ÜZLETI Információszolgáltatás
A szolgáltatást a következőkben kifejtett módon tervezzük megvalósítani, felmerülő kérdések,
igények esetén.

Alapvető szolgáltatások


Céglisták, cégadatok legyűjtése (kérésre, megadott kritériumok alapján)



EMIS adatbázis elérése, tájékoztatás a felületről



Statista adatbázis elérése, tájékoztatás a felületről

Speciális szolgáltatások


Üzleti kapcsolat és partnerkeresés, partnerelemzés: lehetséges partnerek felkutatása,
tevékenységelemzés. Kapcsolati tényezők vizsgálata.



Versenytársfigyelés: konkurens cégek elemzése, statisztikák, kimutatások,
összehasonlítások készítése.



Átvilágítás (Due Diligence): a versenytársfigyelésen és partnerelemzésen túlmutató
kockázati tényezők vizsgálata, cégkörnyezet elemzése.
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Tevékenységelemzés, gazdasági ágazat-figyelés: adott cégek tevékenységi köreinek
vizsgálata, ágazati vizsgálatok, piaci tényezők alapján elemzések készítése.



Pénzügyi, piaci elemzések:
Árbevétel, tőke, foglalkoztatottak száma alapján vizsgálatok, táblázatok készítése.



Trendfigyelés: ágazati, iparági hírek, tevékenységgel kapcsolatos trendek a piacon,
összehasonlítások piacvezető cégekkel.

Vállalási határidők




Alap kérések esetén, általánosan vállat idő: 3-4 munkanap
Részletes, egyedi kérések esetén: 1-2 hét
EGYÉB: Egyéni megbeszélés alapján

Összességében látható, hogy nem csupán a tudományos munkával foglalkozó oktatói/kutatói,
valamit a hallgatói réteg igényeihez igyekszünk igazodni, hanem a piaci szegmensekhez, újabb
kihívásokhoz is igazodunk a vállalati partnereknek szánt lehetőségeinkkel

Összefoglaló
Pályamunkámból kitűnik, hogy szakami tevékenységem szerteágazó, bővelkedik kihívásokban,
folyamatosan változó és megújuló feladatokban. Az elvégzett munkámmal igyekszem
hozzájárulni a SZE-EKL hatékony működéséhez, minőségi munkájához. Fontosnak tartom, hogy
intézményünkben minden célcsoportunkba tartozó használói réteg megtalálja a neki megfelelő
szolgáltatást és kellő ismeretanyaggal elégedetten távozzon, valamint a folyamatos önképzést és
megújulást, hiszen így lehet előrehaladni és a könyvtáros pálya szeretetét megtartani.
Bízom benne, hogy dolgozatomból kitűnik , hogy a könyvtár, ahol dolgozom egy folyamatosan
megújuló hely, mely teret biztosít a szakmai feladtok végrehajtására. Továbbá az általam
bemutatott munka tükrözi a sokféleséget, személyem elkötelezettségét a kihívások iránt.
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Mellékletek
Szakdoga –para szolgáltatás kedvcsinálója hallgatóknak: PPT-be, PDF-be kimentett verziókban
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