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Tisztelt Programtanácsi Képviselő! 

A jelenlegi hírlevelünk 2021. évben az utolsó. A novemberi Programtanácsot 

követően december végig dolgoztunk az év lezárásán és elkezdtük a 2022. évre 

vonatkozó feladatokat is. 

1. Számlák kifizetése 

Decemberben már csak a Springer Nature kiadó e-book számláit fizettük ki, a 

szerződésünk december 31-én járt le, de az utolsó számlákat december 10-én 

állította ki a kiadó, így a tagintézményeknek december 8-ig volt lehetősége 

rendeléseket leadni. A Springer Nature kiadóval novemberben megegyeztünk, 

hogy hasonló keretszerződéssel folytatjuk az együttműködést, 2022. évben 

ismét lehet Springer Nature e-könyvcsomagokat rendelni, megegyeztünk a 

kiadóval, hogy frissíti a kínálatot és a 2015 előtti e-könyvcsomagok árát pedig 

radikálisan csökkenti 

2. 2022. évi közbeszerzések indítása 

December elején elindítottuk az új eljárásokat, a hónapban kiírásra kerültek a 

Gale, Emis, Elsevier, Ebsco, Scifinder, SKS és ProQuest adatbátbázisok eljárásai. 

Előkészítettük januári indításra a Wiley-t, Clarivate-et és a Statistát.  

3. Árfolyamkülönbözetek visszafizetése 

A Programtanács ülése után minden érintett tagintézményt levélben kerestünk 

meg, hogy a 2021. évi árfolyamkülönbözetet még decemberben fizesse vissza az 

MTA Könyvtár és Információs Központ, vagy 2022. januárban vagy a 2022. évi 

rendelés önrészébe számítsuk be. Azok az intézmények, melyek decemberi 

visszafizetést kértek december 13-ig megkapták a jóváíró számlát és 

visszautaltuk az összeget.  

4. Szerződéskötések a tagintézményekkel 

December hónapban 14 intézmény jelezte, hogy még 2021-ben szeretné kifizetni 

a 2022. évi előfizetési önrészt. Mindegyik intézmény számára december 17-ig 

elkészítettük a szerződéseket és kiállítottuk a számlákat. 

5. Adatbázisbemutatók, felhasználóképzések 

 

November 17-én a miskolci II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban tartottuk a SOÁ 

Vizuális Történelmi Archívum bemutatóját, melyen 35 fő vett részt a Miskolci 

Egyetemről és a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárból. Az adatbázis népszerűsítése 

céljából 2022. évben is folytatjuk az elérési pontokon a felhasználóképzést. 
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December 13-án az EISZ működéséről, a különböző adatbázisokról tájékoztatót 

tartottunk a Tokaj-Hegyalja Egyetem munkatársai és a régió tudományos 

intézményei számára. 

A legközelebbi EISZ PT ülés időpontja 2022 márciusában lesz. A pontos dátumot 

a januári hírlevélben írjuk meg a Programtanács képviselőinek. 

Köszönjük a Programtanács idei évi munkáját! 

Közös sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk!  

 

2021. december 30. 

 

 


