
3 .  C S O P O R T

WORKSHOP TERVEZET



WORKSHOP

Tagok: 
Korom Szilvia, Dér Ádám, Lovász Ádám, Farkas Boglárka, Szendi 
Attila, Görögh Edit

Téma: Publikálás és a nyílt hozzáférésű folyóirat-kiadás
Célközönség: Kutatók, könyvtárosok, intézményi döntéshozók 
(tanszékvezető, stb.)
Időtartam: 120 perc
Formátum: Előadás és csoportos feladat



WORKSHOP FELÉPÍTÉSE

Részek Cím Időtartam

1. Bemutatkozás, jégtörő 15 perc

2. Előadás, téma felvezetése 15 perc

3. Csoportfeladat 1. rész 30 perc

4. Eredmények összefoglalása 10 perc

5. Szünet vagy játék 5 perc

6. Csoportfeladat 2. rész 30 perc

7. Eredmények összefoglalása, zárás 15 perc



JÉGTÖRŐ/CSAPATÉPÍTŐ JÁTÉK

1) Milyen autó/állat/filmszereplő/híres ember lennél?
A kérdés minden résztvevőhöz szól, akik egymás után nevezhetnek meg egy-egy 
autómárkát/állatot/filmszerepelőt/híres embert, ami/aki szerintük tükrözi személyiségüket. Az indoklás opcionális, 
de jellemzően a résztvevők szeretik elmagyarázni a többieknek, hogy miért az adott márkára/állatra/személyre 
esett a választásuk.

1/A) Milyen folyóirat típus lennél (open access, előfizetéses, hibrid) 

2) Két igazság, egy hazugság – (együtt dolgozó munkatársak között praktikusabb)
Minden résztvevő kap egy-egy darab papírt, és megkérjük őket, hogy írjanak fel rá két igaz és egy hamis állítást 
magukról. Miután mindenki elkészült, egyesével felolvassák az állításokat a papírról, a többieknek pedig ki kell 
találniuk, hogy melyik a hamis.



1. FELADAT

Téma: nyílt hozzáférésű publikálás

A feladat célja: A nyílt hozzáférésű publikálás vizsgálata az érdekelt felek és/vagy 
tudományterületek tekintetében. A fontosabb kérdések, amelyekre választ keresünk:
• Milyen szolgáltatások/feladatok jelentkeznek a könyvtárakban az ide kapcsolódó igények 

kielégítésére?
• Ezek a feladatok hogy realizálódnak az érintett felek (kutatók, döntéshozók, PhD hallgatók, 

stb.) és/vagy tudományterületek vonatkozásában?
• Kik a felelősek a változásokért? Milyen eszközökre van szükség a változtatásokhoz?

Feladatleírás:
• A kialakított csoportok definiálják a könyvtárak feladatait open access publikálás 

tekintetében
• Választanak érdekelt partnert és tudományterületet  (húznak  két borítékból)
• A választott kategóriák tükrében megbeszélik a fenti kérdéseket



1. FELADAT MUNKALAP
Publikálás



2. FELADAT

Téma: nyílt hozzáférésű folyóirat-kiadás

Feladat célja: a nyílt hozzáférésű folyóirat-kiadás (intézmény 
szintű) gyakorlatának megbeszélése több szempontból 
(infrastruktúra, politika, előnyök)elsősorban a kutatói 
szemszögből vizsgálva a kérdést. 



FELADAT MENETE

1. Négy munkalapon kérdések megjelenítése (flipchart, falra/üvegre ragasztva)
2. Post-it jegyzetek segítségével gondolatokat gyűjtenek a résztvevők mindegyik 
kérdéshez (10-15 perc)
3. Kisebb csoportokra szakadva az egyes kérdéseknél összegyűlt gondolatok, 
megjegyzések megbeszélése és rendszerezése (10 perc)
4. Összegző gondolatok megosztása minden kérdés tekintetében az egész 
csoporttal (5-10 perc)

Lehetséges kérdések:
1. Milyen eszközökre, platformra van szükség az intézményi open access folyóirat-

kiadás elindítására?
2. Intézményi OA folyóirat-kiadás igénybevételének  ösztönző és hátráltató erői.
3. Milyen típusú/szintű támogatásokra van szükség (erőforrás, motiváló erők, stb.)?
4. Milyen politikákra van szükséges?



EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA, 
ZÁRÁS

Összegezzük  az összegyűjtött gondolatok a következő paraméterek tekintetében:
- felelősök,
- erőforrás,
- szolgáltatások,
- feladatok,
- eszközök, technológia,
- támogatás,
- politika,
- ösztönző, hátráltató erők,
- Finanszírozás.

Lezárás: Mit viszünk ma haza? Mi a workshop üzenete számunkra?
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