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A hallgatói tudományos kutatómunka a magyarországi állatorvosképzés kialakulásától kezdve jelen van, és
egyre nagyobb mértékű és jelentőségű az Állatorvostudományi Egyetemen. Támogatására a Hutÿra Ferenc
Könyvtár, Levéltár és Múzeum (a Könyvtár) évtizedek óta oktat szakirodalom-használattal, szakdolgozatírással foglalkozó tárgyakat a graduális és posztgraduális képzésben egyaránt.
A COVID-19 járványhullámok miatti hirtelen átállás a távoktatásra világszerte problémát okozott az intézményeknek, hallgatóknak és oktatóknak egyaránt.
Bikádi Katalin Júlia: „Szakirodalmazás oktatása az Állatorvostudományi Egyetemen COVID-19 előtt és
alatt” című tanulmányában beszámol a helyzetről.
Az Állatorvostudományi Egyetemen (ÁTE) számos eltérő korú, érdeklődésű és kvalitású csoport hallgat
szakirodalom-kereséssel, -használattal és publikációírással foglalkozó könyvtári oktatású tárgyakat. A COVIDjárvány előtt és kezdetén e-learning támogatású kontaktoktatás folyt, amit a járvány alatt hibrid, majd 100%ban online oktatás követett. Az átállás az új oktatási módokra gyorsan és viszonylag simán zajlott, a járványhullámok hatása a lemorzsolódási rátákban nem jelentős, a tanulmányi átlagokban nem mérhető.
Hartmann Zsófia – Oláh Róbert: „Az építészeti szerzői jogi szabályozás a jogérvényesítés tükrében” című
tanulmányban bemutatják a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Dokumentációs Központ tevékenységét és eredményeit.
A Lechner Tudásközpont által üzemeltetett Dokumentációs Központ első sorban a II. világháború utáni
építészeti műszaki dokumentációk közgyűjteménye, kezeli a központi tervtár dokumentumait. A törvény
alapján a Lechner Tudásközpont feladata volt az építészeti szerzői jogi nyilvántartás létrehozása és működtetése is. Jelenleg az adatbázis bárki által kereshető ügyfélkapus belépést követően. Az építészeti alkotások szerzői jogi nyilvántartásával megvalósult annak lehetősége, hogy az érdekeltek erre irányuló külön
kutatás nélkül tájékozódni tudjanak az adott szerzői jogi oltalom alá eső építészeti alkotás szerzőjének és
szerzői vagyoni jogosultjainak adatairól. Ennek köszönhetően a felhasználók a szerzői jogi jogosultak jogainak tiszteletben tartásával, jogszerű felhasználási engedély birtokában tudnak eljárni a művek felhasználása során, ezáltal számos jogvita megelőzhető. A távlati cél, hogy a nyilvántartásban elérhetők legyenek
az állami tulajdonú, a nemzeti tervvagyonba tartozó épületekre vonatkozó adatok is, vagyis egyértelműen
felellhető lesz, hogy ezen épületek és tervek vonatkozásában a szerzői vagyoni jogok jogosultja a Magyar
Állam, a tulajdonosi joggyakorló pedig a Lechner Tudásközpont.
Prokné Palik Mária készített részletes beszámolót a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Szekciójának az IT-evolúció 2.0 kiállítás megnyitóján tett látogatásáról

