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A Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló hivatás című kötetben egy bevezető után 20 tanulmány
került közlésre öt nagy fejezetbe rendezve, ebből 9 magyar, 11 pedig külföldi szerző műve. A kötet a
2016-ban, 2017-ben és 2018-ban megrendezett kompetencia-konferenciák válogatott előadásainak
publikálási célra megszerkesztett szövegét tartalmazza, lényegében ezeknek a nagy sikerrel megtartott
és a hazai könyvtáros szakmai számára igen fontos kérdésekkel foglalkozó nemzetközi konferenciáknak
a hű tükörképe.

A kötet a terveknek megfelelően egyidejűleg megjelent nyomtatott és elektronikus formátumban is. A
nemzetközi

DOI

azonosítónak

köszönhetően,

amit

a

kötet

egésze

(https://doi.org/10.46280/KOMPKONF.2020) és az egyes tanulmányok is megkaptak (lásd az egyes
tanulmányok fenti felsorolásánál), továbbá amiatt, hogy a releváns adatok bekerültek a Magyar
Tudományos Művek Tára adatbázisába, maguk a dokumentumok (a kötet egésze és egyes
tanulmányai)

elérhetőek

(és

archiválásra

kerültek)

az

MTA

REAL

repozitóriumában

(http://real.mtak.hu). A kötet elektronikus változatát ezzel párhuzamosan elhelyeztük az Országos
Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárában is (https://mek.oszk.hu/21500/21559).

A pandémia miatt az elmúlt kb. egy évben nem volt módunk a személyes találkozásra a kollégákkal.
Elmaradt, illetve az online térbe került és YouTube konferenciaként került megrendezésre a 2020. évi,
5. kompetencia-konferencia is. A magyar szerzőkhöz postán levéllel juttattuk el a kiadványokat. Amikor
létrejön a személyes találkozás lehetősége, akkor különböző szakmai összejövetelek alkalmával osztjuk
szét a köteteket a Magyar Könyvtárosok Egyesülete szervezeteinek és tagjainak, továbbá a szakmai és
egyéb érintett érdeklődőknek. Külföldi szerzőinket e-mailben értesítettük tanulmányuk DOI
azonosítójáról, hogy fel tudják azokat tüntetni saját publikációik között, illetve az online
elérhetőségnek köszönhetően megismerkedhessenek a kötet egészével, amelyben tanulmányuk
megjelent.

A kötetből a kötelespéldányokat átadtuk az Országos Széchényi Könyvtár illetékes részlegének. Egy
példányt e beszámoló leadásakor postán megküldünk a Közgyűjtemények Kollégiuma számára.

A kötetet az előírásoknak megfelelően megküldtük az NKA jegyzékében szereplő könyvtáraknak. Ennek
igazolását mellékeljük.

A kötetben a címlap verzóján feltüntettük, hogy a kötet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
készült.
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