Adatmenedzsment, adatújrafelhasználás az
MTA TK-ban
KDK tevékenységének megismertetése fiatal kutatókkal, valamint a TK-ba
újonnan belépő kutatókkal
Javaslatunk, hogy a fiatal kutatók és a többi, újonnan belépő kutató munkába állásuk során személyesen
megismerkedjenek a TK adatrepozitóriumával. A találkozás nagyban a kutató igényei szerint zajlana.
A bemutatkozás és beszélgetés során fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a saját tapasztalataink átadására
s a KDK bemutatására adódjon lehetőség, hanem az újonnan belépő kutatók elképzeléseibe, elvárásaiba
is betekintést nyerjünk. Ezáltal mód nyílik a kutatói igények felmérésére: mi az, amiben segíthet a KDK?
Milyen adatmenedzsmenttel és biztonságos adatmentéssel, adatelhelyezéssel és adatújrafelhasználással
kapcsolatos szolgáltatásokat tudunk mi nyújtani a kutatóknak?
A beszélgetés fix elemei a következők:
1. Bevezetés az adatmenedzsmentbe
●

●
●

A fiatal kutató adatmegosztással, adatmenedzsmenttel kapcsolatos ismereteinek, tapasztalatainak
megismerése: tanulmányai során találkozott-e az adatmenedzsment témájával, milyen kapcsolódó
saját tapasztalatai vannak, a saját kutatásainál szempont-e az adatmenedzsment, használ
másodlagos adatokat, s ha igen, mit, hogyan?
A témában érdekesnek, hasznosnak tartott publikációk ajánlása, megvitatása
Néhány külföldi és hazai online digitális archívum felkeresése, megismerése
2. A KDK bemutatása

●
●
●
●
●

A KDK működésének fő jellemzői
A repozitóriumban található adattípusok (metaadatok és kutatási adatok) bemutatása (letéti
nyilatkozat, kvalitatív és kvantitatív adatok rendszerbe kerülése, fő irányelvek, tennivalók)
Keresési lehetőségek a KDK-ban
Saját kutatási témák a KDK-ban
A jelenleg elérhető gyűjtemények és a kutató kutatási témái közötti kapcsolódási pontok
3. Kutatási anyagok elhelyezése a KDK-ban

●
●

A KDK-ban történő elhelyezés rövid bemutatása
Esetlegesen a KDK-ban elhelyezésre kerülő gyűjtemények megismerése

A témában javasolt irodalom
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