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A MOME Könyvtára az oktatásban és kutatásban (stratégia) 

 

A magyar egyetemi könyvtárak, így a MOME Könyvtára stratégiai feladatait és 

lehetőségeit a szakmai és a fenntartói jogi környezet határozza meg. A 

felsőoktatási könyvtári szakmai elvárásokat a Könyvtári törvény és az EMMI 

könyvtári stratégiája határozza meg. A fenntartói jogi környezetet a felsőoktatásra 

vonatkozó törvények, rendeletek jelenítik meg. 

A könyvtári rendszer számára az 1997. évi CXL. Törvény a kulturális javak 

védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről, a 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről és a 30/2014. (IV. 

10.) EMMI rendelete adja meg a szakmai előírásokat.  A nemzeti felsőoktatásról 

szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) jelenleg hatályos szövege rendelkezik a 

felsőoktatási könyvtárak helyzetéről és feladatáról az intézményen belül. 

A Könyvtár legfőbb feladata, hogy a MOME Küldetésnyilatkozatában 

megfogalmazott általános egyetemi célokat, egyetemi politikát és 

tevékenységeket mindenkor támogassa. 

 

1.Stratégiai cél: A MOME tevékenységének és oktatói eredményeinek 

disszeminálása publikációs és alkotói adatbázis kialakításának segítségével, 

digitális repozitórium és portálra épített szolgáltatási rendszer megvalósítása 

által. 

Indoklá : A MOME Repozitóriuma az egyetem hosszú távú stratégiáinak 

elengedhetetlen része. A MOME Egyetemi könyvtár információs szolgáltatásai a 

design szakterület unikális sajátossága következtében kiemelt jelentőségűek a 

szakterületi információk összegyűjtésének és szétsugárzásának terén, elsősorban 

az oktató intézmény kiszolgálása során, de az egész magyarországi design 

közösség számára.  

Az intézmény rangjának és a hazai felsőoktatásban elfoglalt unikális szerepének 

megfelelően fontos, hogy az egyetem részt vegyen a tudományos és egyetemi 

publikációk hozzáférésének nemzetközi hálózatában, és létrehozzon egy digitális 

repozitóriumot, amely megvalósítja az egyetemen levő digitális tartalmak 

összegyűjtését és publikálását, tartalmi és tematikai feldolgozását, hosszú távú 

megőrzését, és olyan rendszer létrehozásában érdekelt, amely egyaránt illeszkedik 

a már megvalósult hazai rendszerekhez és a külföldi hasonló szolgáltatásokhoz. 



 

 

 Akcióterv: Az iparművészet és design szakterület különösen fontos eleme a 

létrejött tudományos, technológiai, stílus és egyéb eredmények, modern 

technológiák és irányvonalak nemzetközi szintű ismerete és az információk 

cseréje, ezért a nevezett szolgáltatásokhoz olyan rendszert kíván megvalósítani, 

amely általánosan használt technológiákra és szabványokra épül, és képes 

integrálódni külső rendszerekhez, képes támogatni az intézmények közötti 

együttműködést, ugyanakkor megfelelő jogosultsági eszközökkel védi is az 

intézményi tulajdonjogú, nem nyilvános információkat. 

 

 

2.Stratégiai cél: A MOME oktatási és kutatási folyamatainak támogatása 

Indoklás: A könyvtár legfőbb feladata, hogy a mindenkori Egyetem 

Küldetésnyilatkozatában megfogalmazott általános egyetemi célokat, egyetemi 

politikát és tevékenységeket mindenkor támogassa. A könyvtár az egyetem olyan 

kitüntetett szolgáltatási egysége, amely koordinálja, rendszerezi, majd szolgáltatja 

azokat a belső és külső információkat, hagyományos digitális szakirodalmat 

amelyek szükségesek az egyetemi oktatás és kutatás számára. 

Akcióterv: 

 hagyományos és nem hagyományos dokumentumainak, 

információforrásainak gyűjtése, 

 külső információforrásokhoz való hatékony hozzáférés biztosítása  

(adatbázis vásárlás) 

 a hallgatók, oktatók és kutatók egyetemi és szakmai céljaik eléréséhez 

szükséges szolgáltatások kialakítása,(RFID továbbfejlesztése) 

 

 

 

 

 



3.Stratégiai cél: A digitális kompetenciák fejlesztése 

Indoklás:  

A tervező-hallgatók szakmai életében egyre nagyobb szerephez jutnak az online 

marketing eszközök, amelyek segítségével képesek lesznek hatékonyabb online 

jelenlétet biztosítani (majdani) vállalkozásuk számára. Ennek köszönhetően 

jóval szélesebb rétegeket tudnak majd elérni munkáikkal, könnyebben juthatnak 

munkalehetőséghez vagy tudnak bemutatkozni külföldön. 

Akcióterv: 

 Könyvtárunk munkatársai a könyvtári és webes információkeresés ( a web 

fejlődése, web 2.0-ás alkalmazások áttekintése, webergonómia, 

keresőoptimalizálás és social media eszközök)mellett más típusú 

ismeretanyagok átadását is tervezik a jövőben. 

 

4.Stratégiai cél 

A MOME és a magyar design történetének hiánypótló feldolgozásában 

közreműködés (1945-) 

 

5. Stratégiai cél 

A MOME Könyvtár Oktatás és kutatás támogatási osztály szerepének 

megerősítése, fejlesztése  a MOME Innovációs Központ (IK) 

tevékenységében 

 

5.1. 

A MOME Könyvtár szerepe az Innovációs Központ (IK) működésében 

 

Az Innovációs Központ és különösen az IK keretein belül megvalósuló Design 

kompetencia központ működtetéséhez a MOME Könyvtára könyvtári-

információs szakmai támogatást nyújt. Szerepe és jelenléte az oktatás-kutatás 

támogatás területén megkerülhetetlen.  

Az új kutatási területek és ötletek megvalósulásához különböző információs-

támogatási lehetőségek (adatbázisok, konferenciák, workshopok, kapcsolati 



rendszer) állnak rendelkezésre, amelyek a könyvtári szolgáltatásokkal 

közvetlenül párhuzamba állíthatóak.  

Az Open Science, Open Access illetve más digitális tartalomszolgáltatás nyújtotta 

lehetőségek igénybevételével (valamint az ezekben való megjelenés 

elősegítésével), nemcsak a Könyvtár és az IK közötti információ-

áramlás/támogatás hasznosulhatna az újonnan megjelenő szakmai területeken 

felmerülő feladatok, tervek, kutatások, projektek megvalósulásában (azok 

összegyűjtésében, szakszerű szétsugárzásában), hanem az IK szakmai 

kommunikációja is. E terület disszeminációjában megkerülhetetlen ez a feladat, 

amelyek a következőek: 

 a MOME-n keletkezett kutatási és projekt tevékenység eredményeinek 

megőrzése, 

 a disszemináció érdekében működtetett gyűjtemények, adatbázisok 

megtervezése, megalkotása, működtetése, 

 a digitalizált dokumentumok kezelése a MOME intézményi tudástárában a 

designportálon, 

 DOI azonosítók ügyintézése (a DOI – digitális objektumok azonosítója – 

lehetővé teszi, hogy „szellemi termékeket digitális hálózatokon állandóan 

azonosítani lehessen, és a rájuk vonatkozó kurrens adatokat el lehessen érni), 

 az adatbázis-használat oktatásban, tudományos rendezvények, oktatások 

szervezése, 

 nyílt hozzáférésű közzétételi csatornák (repozitóriumok, OA folyóiratok) 

működtetése és népszerűsítése, 

 az intézményi repozitóriumok mint az elektronikus nemzeti kutatási 

infrastruktúra elemeinek beépítése a kutatási ciklusba, összehangolása a 

közeljövőben kialakítandó intézményi kutatási információs rendszerekkel 

(CRIS), 



 az új szemléletű kutatásmenedzsment támogatása a tudományos 

kommunikáció új formáinak bemutatásával és népszerűsítésével (nyílt 

hozzáférés, közösségi lektorálás, közösségi médiumok használata, alternatív 

hatásmérési módszerek, …) 

 a nyílt hozzáférés piaci modelljének követése és alakítása az átláthatóság és 

méltányosság irányába (közzétételi díjak csökkentése, hatékony fizetési 

módok, kiadói kettős haszonszerzés elkerülése, stb.)  kutatási adatkezelés 

támogatása, kutatási adatok nyilvánosságának és újrahasznosíthatóságának 

népszerűsítése  

 etikus és felelős kutatási modellek és magatartás támogatása (plágium és 

hamis eredmények elleni küzdelem, az eredmények társadalmilag kívánatos 

hasznosítása, társadalmi-közösségi részvétel, tudománynépszerűsítés, 

esélyegyenlőségi szempontok…)” 1. A felsőoktatási könyvtárak stratégiai 

fejlesztési irányai 2018-2023. 26.o. 

http://ekk.org.hu/sites/default/files/EKFJ_2018_2023a.pdf 

 

5.2. 

Trendfigyelés, témakutatás, információszolgáltatás a Könyvtár és az Innovációs 

Központ működésében 

 

 Testreszabott információ- illetve tudáscsomag összeállítása 

 Meglévő ingyenes és térítéses adatbázisok használata az információk elérése 

érdekében, valamint az intézményen belül létrejövő új tudástartalom 

megfelelő keretek közötti működtetése, adatbázis létrehozása, a 

visszakereshetőség biztosítása 

 A különböző, az egyetem által megvalósítani kívánt projektekhez kapcsolódó 

információk felkutatása, azok továbbadása a döntések meghozatalának 

segítése céljából 

http://ekk.org.hu/sites/default/files/EKFJ_2018_2023a.pdf


 Az adott témában felkutatott információk összefoglalása 

 Hazai és nemzetközi trendfigyelés, naprakész információk, lehetőségek 

feltárása 

 Az egyetem szakmai fejlődésének segítése érdekében további kapcsolatok 

kiépítése, szem előtt tartva az információkereső tevékenység területének 

kiterjesztését valamint az új kezdeményezések beemelését az egyetem képzési 

területei és portfolóiójának megfelelően. 

 

 

 

 


