„Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése”
TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001
projekt

Nyitórendezvény

2012. augusztus 28-án, kedden, 11 órai kezdettel tartottuk a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése (TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001) projekt
nyitórendezvényét. Az eseményt Náray-Szabó Gábor, az MTA Könyvtárának főigazgatója nyitotta meg.

Pálinkás József, az MTA elnöke A magyar tudomány hiteles bemutatása címmel tartott előadást.

Makara B. Gábor, az MTMT Felügyelő Testületének elnöke részletesen bemutatta a projektet. „A cél az
első nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis, a Magyar Tudományos Művek Tára teljes kiépítése és
használatának országos kiterjesztése.” – fogalmazta meg elnök úr. Az MTMT2 szoftver fejlesztését a
307 999 900 Ft összegű támogatás mellett, az elmúlt 10 év tapasztalatait is segítették, hiszen beépültek a
tervekbe, ami a minél szélesebb körű felhasználást segíti elő. A projekt végére hozzáférhetővé válik a
csatlakozott felsőoktatási intézményekben és kutatóhelyeken 2007-2014 között keletkezett valamennyi
tudományos publikáció bibliográfiai leírása. Lekérdezhető lesz, hogy egy adott intézmény, adott
időszakban milyen tudományos teljesítményt végzett.

Balázs Ervin, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) elnöke Az MTMT jelentősége a MAB
értékelési feladataiban címmel tartott előadást.

Kollár László, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottság elnöke A publikációs
adatbázis szerepe az OTKA döntési folyamatairól beszélt.

Fonyó Attila, az Emberi Erőforrások Minisztérium osztályvezetője Tudományos láthatóság és
fejlesztéspolitika címmel tartott előadást.

A Magyar Rektori Konferencia képviseletében Mezey Barna az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
szólt hozzá az elhangzottakhoz.

Az előadásokat követően fogadás vette kezdetét, amelyen a résztvevők további információkat tudhattak meg a
projekt munkatársaitól. Az újságírók időpontot egyeztethettek az előadókkal, hogy részletesebben is
tájékozódhassanak a projektről.

Az MTMT2 projekt nyitórendezvényére a következő sajtóorgánumok képviselői kaptak értesítést az alábbi
levéllel.

Tisztelt Szerkesztőség!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében
elindított, kiemelt fejlesztésként kezelt (TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001) „Magyar Tudományos Művek Tára
(MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése” című projekt Nyitórendezvényét 2012.
augusztus 28-án 11.00-kor tartjuk.
Az MTMT-projekt 2012. január 1-től az MTA Könyvtárának szervezetén belül működik.
A projektgazda intézmény vezetése és az MTMT Felügyelő Testület (FT) elnöke meghívja Önt a Projektnyitó
rendezvényre.
A rendezvényt követően sajtótájékoztatót rendezünk, amire szeretettel várjuk.
A rendezvény időpontja: 2012. augusztus 28. kedd 11.00-13.00.
Helyszín: MTA Könyvtára, 1051 Budapest, Arany János u. 1., II. emeleti Konferenciaterem.
Mellékelve küldöm a rendezvény részletes programját.
Számítunk a rendezvényen való megjelenésére.

Üdvözlettel:
Náray-Szabó Gábor
MTA Könyvtára főigazgató

Makara B. Gábor
MTMT FT elnök

A nyitórendezvényről értesített sajtóorgánumok:
Magyar Távirati Iroda
Országos lapok
1) Magyar Nemzet
2) Heti Válasz
3) Népszabadság
4) Magyar Hírlap

Rádiók
5) Magyar Rádió
6) Katolikus Rádió
7) Lánchíd Rádió

Televíziók
8) Hír Televízió
9) Echo Televízió
10) Magyar Televízió
11) Atv
Hírportálok
12) Zetapress
13) Informedia
14) Ügyvezetők Magazinja

Sajtófigyelés - 2012. augusztus 31-i és szeptember 5-i adatok

MTA honlap
http://mta.hu/mta_hirei/308-millios-tamop-tamogatassal-fejlesztik-tovabb-az-elso-nemzeti-tudomanyosbibliografiai-adatbazist-az-akademiai-konyvtarban-130467/
Fejlesztésének újabb mérföldkövéhez érkezett a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT), amely a hazai
kutatás-fejlesztési információs rendszer egyik központi elemeként országos méretben teszi láthatóvá,
mérhetővé és intézményi szinten összehasonlítóvá a tudományos teljesítményt. A korszerű, hiteles és
szabványosított adatbázis az elnyert uniós támogatással megvalósított fejlesztések eredményeképp a jövőben
az eddiginél sokkal szélesebb áttekintést ad a magyarországi kutatási eredményekről, átjárást biztosít a
felsőoktatási intézményi tudástárakhoz, repozitóriumokhoz, erősíti a felsőoktatás és a kutatás
versenyképességét.

Magyar Távirati Iroda
Az MTA elnökének ismertetése szerint a Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben saját forrásokból hozta
létre a Magyar Tudományos Művek Tárát (MTMT). Az Akadémia mellett az MTMT alapító intézményei közé
tartozott a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, az Országos
Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) és az Országos Doktori Tanács, majd a kezdeményezéshez hazai
egyetemek, főiskolák, egészségügyi intézmények csatlakoztak.
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében (TÁMOP) most 308 millió forint
fordítható a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis teljes kiépítésére. A kétéves projekt keretében
teljeskörűen hozzáférhetővé válnak a magyarországi felsőoktatási intézmények, az akadémiai, valamint a
programhoz csatlakozott más kutatóhelyek 2007-2014 között megjelent (megjelenő) tudományos műveinek
bibliográfiai adatai. Az adatbázis ennél azonban jóval szélesebb lesz, az igazán jelentős adatok 1990-ig
visszamenőleg szerepelnek majd benne. A munkát az egyedülálló könyvállománnyal rendelkező Akadémiai
Könyvtár (MTAK) koordinálja, amely e projektnek köszönhetően jelentősen megújul és hagyományos
feladatai mellett XXI. századi modern információs központtá alakul.
"A program azt tűzte ki célul, hogy valamennyi magyar tudományos eredmény bekerüljön az adatbázisba, jól
láthatóvá téve a hazai kutatási eredményeket. Amikor kutatás-fejlesztésről esik szó, általában csak azt szoktuk
idézni, hogy a GDP hány százalékát fordítjuk a K+F szektorra. Meg kell azonban nézni a kérdés másik oldalát
is, azt, hogy a ráfordításokból milyen eredmények születnek a felfedező kutatásokban és a fejlesztésekben. Ez
az adatbázis természetesen elsősorban a felfedező kutatásokra koncentrál, hiszen a publikációk ott jelennek
meg, valamint arra, hogy egységes kritériumok szerint történjen a tudományos közlemények besorolása.
Megjelenik benne a tudományos közlemények visszhangja is az idézettség nyilvántartásával, bemutatva, hogy
milyen hatást váltottak ki a magyar tudományos eredmények" - magyarázta Pálinkás József. Hozzátette: a
korszerű, hiteles, szabványosított nyilvántartás országos méretekben teszi láthatóvá, mérhetővé,
összehasonlíthatóvá a tudományos teljesítményeket.
"Az ország, az intézmények és a kutatók egyéni tudományos teljesítménye világosan megjelenik a nyilvános
adatbázisban"- fogalmazott az MTA elnöke. Mint kifejtette, az MTMT rendelkezésére áll a döntéshozóknak,
hogy nyomon követhessék, milyen eredmények születnek a tudomány támogatására fordított pénzekből.
Másrészt az adattár lehetővé tesz tudománypolitikai döntésekhez szükséges elemzéseket, de rendelkezésére áll
az Akadémia vezetésének, hogy értékelje az intézmények eredményeit, vagy például az Országos Doktori
Tanácsnak, hogy meg tudja ítélni a kutatók személyes teljesítményét. "Azt szeretnénk, ha Magyarországon
lenne az egyik legjobb tudományos bibliográfiai adatbázis. Ilyen több országban is létezik, és vannak
nemzetközi adatbázisok is. Amiben a Magyar Tudományos Művek Tára több, hogy egy adatbázisban mutatja a
magyar eredményeket, beleértve a Magyar Tudományos Akadémia külső köztestületi tagjainak az eredményeit
is. Emellett vannak olyan tudományos területek, például a társadalomtudományok, bölcsésztudományok,
amelyek nemzetközi adatbázisokban nem szerepelnek" - összegezte Pálinkás József.

További megjelenések:

http://inforadio.hu/hir/tudomany/hir-515524
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/08/28/17/Orszagos_lesz_a_nemzeti_tudomanyos_bibliografiai_adatbazis.as
px
http://mno.hu/tudomany/orszagos-adatbazis-jon-letre-1101935
http://nol.hu/tud-tech/20120829-mtmt2__publikacios_adattar_a_halon
http://www.zetapress.hu/belfold/37190
http://www.figyel.hu/hirek/palinkas-orszagossa-valik-a-nemzeti-tudomanyos-bibliografiai-adatbazis
http://hirek.ma/hirek/orszagos-lesz-a-nemzeti-tudomanyos-bibliografiai-adatbazis
http://www.hirstart.hu/hk/20120829_orszagos_adatbazis_jon_letre
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=mtmt2_publikacios_adattar_a_halon
http://www.print-publishing.hu/index.php/hirek/business/4114-orszagossa-valik-a-nemzeti-tudomanyosbibliografiai-adatbazis.html
http://www.uzletfejlesztes.hu/hirek,1,544.htm

MTV1, Ma Reggel, 2012. augusztus 31.
Országos lesz a tudományos adatbázis
A Ma reggel vendége Makara Gábor akadémikus, elnök, Magyar Tudományos Művek Tára
Megtekinthető:
http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/08/31/08/Orszagos_lesz_a_tudomanyos_adatbazis.aspx
Magyar Rádió, Szonda című műsor
Magyar ATV - Esti híradó
2012.08.28 - 19:06 (hossza: 3 perc)
Magyar Katolikus Rádió, Heuréka című műsor
2012-09-12 08:45
A tudomány pillanatai. Hamarosan bővülhet a Magyar Tudományos Művek tára.
Dr. Makara B. Gáborral az MTMT felügyelő testületének elnökével az adatbázis előnyeiről, céljairól,
használatának országos kiterjesztéséről beszélgettünk.
Meghallgatható: http://www.katolikusradio.hu/?m_id=4&m_op=viewmusor&id=291193&ado=1

