
2013. március 21-én Nagy Zsuzsanna, a
BCE Központi Könyvtár fõigazgatója és
Klaus Tochtermann, a ZBW Deutsche
Zentralbibliothek für Wirtschaftswissen-
schaften igazgatója együttmûködési
megállapodást írt alá, amelynek értelmé-
ben a BCE könyvtára a ZBW által mû-
ködtetett EconBiz adatbázis magyaror-
szági partnerintézménye lett.

A ZBW Németország legnagyobb
közgazdaság-tudományi szakkönyvtára-
ként tagja a Leibniz-Gemeinschaftnak, a
négy nagy német kutatóintézeti hálózat
egyikének, innen ered nevének másik fe-
le, a „Leibniz-Informationszentrum Wirt-
schaft”. Története 1919-ig, a kieli Institut
für Weltwirtschaft (világgazdasági kuta-
tóintézet) megalapításáig nyúlik vissza.
2007-ben hozzácsatolták a hasonló profi-
lú hamburgi gazdasági kutatóintézeti
könyvtárat, így azóta két telephellyel mû-
ködik, Hamburgban és Kielben.

A ZBW fõ profilja a közgazdaság- és
gazdálkodástudományi szakirodalom gyûj-
tése és szolgáltatása a világ minden tájá-
ról. Létrehozója és mûködtetõje az
EconBiz adatbázisnak, amely több mint
nyolcmillió tételt tartalmaz, többek között
nagy, nemzetközi közgazdaság-tudomá-
nyi adatbázisokból. Ebbõl közel egymillió
tétel teljes szöveggel, szabadon elérhetõ,
ezek az EconBiz Open1 felületén külön
kereshetõk.

A ZBW az EconBiz Open adatbázis
népszerûsítése céljából egy folyamatosan
bõvülõ, nemzetközi partnerintézményi
hálózatot2 hozott létre, amelyhez most a

BCE Központi Könyvtára is csatlakozott.
Az együttmûködés mindkét fél számára
elõnyös: a partnerintézmény vállalja az
EconBiz Open népszerûsítését saját or-
szágán belül, a ZBW pedig a szakmai 
támogatáson túl a partnerintézmények
képviselõi számára minden évben nem-
zetközi találkozót szervez.

Az együttmûködési megállapodás alá-
írásával egybekötve szervezte meg a
BCE Központi Könyvtára a Science 2.0
címû minikonferenciát. A téma aktualitá-
sát az adta, hogy a ZBW idén indította
útjára a Leibniz-közösségen belül a
Science 2.0 címû projektet3, melynek ke-
retében célzottan tervezik kutatni az új
internetes technológiák tudományos élet-
re gyakorolt hatását.

Klaus Tochtermann bevezetõ elõadá-
sában bemutatta a ZBW-t. Az 1919 óta
mûködõ intézmény napjainkban a web
2.0 által kínált lehetõségek kihasználásá-
ra törekszik, így egyre nagyobb hang-
súlyt fektet a tartalomszolgáltatásra és a
hálózatfejlesztésre, illetve annak nyomon
követésére, hogy a közösségi oldalak mi-
lyen módon befolyásolják a tudományos
világot. Az intézmény mûködteteti az
EconStor nyílt hozzáférésû repozitóriu-
mot, amelybõl 2012-ben 1,4 millió tételt
töltöttek le a felhasználók. 

A web 2.0 hatására új munkamódsze-
rek és publikációs lehetõségek jelentek
meg. Ma már nem okoz problémát online
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1 http://open.econbiz.de/en/
2 http://open.econbiz.de/en/econbiz-partner-network/
3 http://www.leibniz-science20.de/
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nagyobb adathalmazt csatolni egy tanul-
mányhoz, akár a teljes elemzett minta ér-
tékeivel. Az egyre sokasodó tudományos
wikik pedig felvetik a kérdést, hogy mi-
lyen szakmai szûrés létezik az oldalakon.
Mik lesznek vajon a tudományosság kö-
vetelményei a következõ idõszakban? És
milyen licenccel készülnek majd a tanul-
mányok és monográfiák? Csupa olyan
kérdés, amelyre biztos választ nem lehet
adni, de mégis fel kell készülni a tudomá-
nyos világ megváltozására. 

Korábban a könyvtárak a felhasználót
vitték a tartalomhoz olvasótermeik és
gyûjteményük segítségével. Az online vi-
lág megjelenésével az olvasótermet és a
katalógust igyekeztek digitálisan leké-
pezni. A jövõben azonban meg kell fordí-
tani az irányt, és a tartalmat kell a fel-
használóhoz eljuttatni – akár a közösségi
oldalakon keresztül. A felmérések szerint
az egyetemisták a Facebookon is keres-
nek tudományos tartalmakat, sõt: húsz
százalékuk számára a Facebook felülete
tudományos szempontból is kiemelten
fontos. Ebben az új környezetben meg
kell találni a (szak)könyvtárak szerepét,
és rá kell jönni, hogy a mai felhasználók
mit várnak el az intézményektõl.

Bernschütz Mária, az Edutus Fõiskola
oktatója az online fókuszcsoportok szerve-
zését és alkalmazását mutatta be saját 
tapasztalatai alapján. Az online fókuszcso-
portok fõleg kvalitatív kutatásoknál ered-
ményesek, ahol elsõsorban a vizsgált fo-
lyamat megértése a fontos, és ezt nem kell
adatokkal alátámasztani. A hagyományos
fókuszcsoportokkal szemben az online fó-
kuszcsoport olcsón és könnyen megszer-
vezhetõ, és lehetõséget biztosít érzékeny
kérdések felmérésére is. Hátránya viszont,
hogy a válaszadók nehezen ellenõrizhetõk.

Az elõadó saját gyakorlatából öt pontban
foglalta össze a csoport megszervezését: a
kutatási cél meghatározása; a tervek és az
alkalmazott technikák meghatározása; a
résztvevõk összehívása; a moderátor fel-
adatainak meghatározása; illetve az elem-
zés és jelentés elkészítése a kutatás végén. 

Kóczy Á. László, az Óbudai Egyetem és
az MTA Közgazdaság-tudományi Intézet
munkatársa a tudomány 2.0 kutatói fel-
használását mutatta be, az egyes kérdése-
ket a „jó, a rossz és a csúf” szemszögébõl
vizsgálva. Öt kiemelt kérdéssel foglalko-
zott: a kapcsolattartással, a tudományos 
tevékenységgel, az ellenõrzéssel, a hozzá-
férhetõséggel és az értékeléssel. A kapcso-
latok terén egyértelmû, hogy az új web 2.0
technológiák segítik a kutatói kapcsolattar-
tást és a vizsgált témához kapcsolódó tar-
talmak felkutatását és hozzáférését. Azon-
ban a kutatói közösségi oldalak kritikus
kezelésére is felhívta a figyelmet. Egyrészt
a kutatók nem minden esetben osztják meg
egymással álláspontjukat, illetve a „befu-
tott”, rangos kutatóhelyen tevékenykedõ
tudományos munkatársak nem feltétlenül
vesznek részt az egyes közösségi oldalak
életében. Mivel a közösségi oldalakon álta-
lában nincs minõségi szûrõ, a képzett és
kevésbé képzett hozzászólások nehezen
mérlegelhetõk, és igen könnyen kerülhet a
minõségi szempont elé a mennyiségi. 

A konferencián igazán fontos témákról
volt szó: olyan jelenségekrõl hallhattunk
gondolatébresztõ, olykor egymásnak el-
lentmondó véleményeket, amelyek meg-
kerülhetetlenül jelen vannak napjaink
online világában, és megjelennek a tudo-
mányos közéletben is. Ami pedig a tudo-
mányos közélet résztvevõit foglalkoztatja,
az a szakkönyvtárak és felsõoktatási
könyvtárak figyelmét sem kerülheti el. ■
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