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Tisztelt Olvasónk!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított, ez
év februárjától az Államtudományi és Közigazgatási Kar gondozásában megjelenő
Államtudományi Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss információk
közzététele az érdeklődő szakmai közönség számára.
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az alábbi honlapon keresztül: https://akfi.uni-nke.hu/azintezetrol/hirlevelek/altalanos-informaciok

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Kohei Suzuki – Hyunkang Hur (2019): Bureaucratic structures and organizational
commitment: findings from a comparative study of 20 European countries
A tanulmány a tisztviselők szervezeti elkötelezettségét, annak – transznacionális szinten történő
– eltéréseit vizsgálja. A szerzők érvelése szerint a zárt közszolgálati rendszerek nagyobb
elkötelezettséget eredményeznek a magas rangú állami tisztviselőknél, mint a nyílt rendszerek.
A kutatás során a szerzők számos ország adatait felhasználták.
A

tanulmány

az

alábbi

linken

keresztül

érhető

el:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2019.1619813

Megjelenés helye: Public Management Review
A Public Management Review több évtizedes múlttal rendelkező, mértékadó nemzetközi
folyóirat, mely a közmenedzsment fejlesztéséhez hozzájáruló tanulmányokat, kutatásokat
közöl, valamint a stratégiai és az operatív menedzsment területével, társadalmi és közpolitikai

kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Küldetése a fenti témákban született új ismeretek terjesztése
és a tudományos vita elősegítése.

Tudományos sarok
Korszerű elektronikus könyvtári szolgáltatások a magasan jegyzett egyetemek
könyvtáraiban

Az

egyetemekkel

kapcsolatban

ma

már

elsősorban

a

versenyképességről

és

a

költséghatékonysági kritériumok megvalósítása kapcsán beszélünk. Már az 1996-os OECD
jelentésben is egyértelműen leszögezték, hogy a gazdasági teljesítményben meghatározó
szerepet játszik az információ, a tudás és a technológia. Az EU döntéshozói is felismerték, hogy
a versenyképesség javításához a tudásalapú gazdaság megteremtésén keresztül vezet az út. A
felsőoktatás színvonalának megítéléséhez az egyetemi rangsorok szolgálhatnak támpontul.
A minősítők komplex indikátorrendszerek segítségével értékelik az adatokat.
A versenyképességet mérő Quacquarelli Symonds (QS) egyetemi rangsor eléréséhez a
szakirodalom 7 területet jelölt meg:
1. Nemzetközi együttműködés más intézményekkel és az elkötelezettség segíti az
egyetemi rangsorok javítását;
2. Minőségi publikációk készítése angol nyelven;
3. Több angol nyelvű kurzus ajánlása, nemzetközi munkatársak és hallgatók bevonásával;
4. Nemzetközileg jegyzett konferenciákon való részvétel;
5. Egyetemi márka, brand fejlesztése;
6. Kormányzati, ipari kapcsolatok erősítése és létrehozása;
7. Nemzetközi kutató, oktató és személyzet alkalmazása.
Az egyetemek versenyképességének, az egyes rangsorokban elfoglalt helyének növelése
érdekében fontos szerepe van az intézményi könyvtáraknak. A magasan jegyzett egyetemek
könyvtárai olyan új kutatásorientált szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek alapjai a nemzetközi, aggregátor- és indexáló adatbázisok. A kutatási orientáció az egyetemi könyvtárra is
vonatkozik, a kutatás támogatására irányuló szolgáltatások fejlesztésével, bevezetésével és
oktatásával kapcsolatban.
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Az Association of College and Research Libraries (ACRL) célja az egyetemi könyvtár és az
információs szakemberek képességeinek növelése a felsőoktatási közösség információs
igényeinek kiszolgálása érdekében. Az ACRL jelentés rámutat, hogy a nemzetközileg jegyzett
egyetem nem képzelhető el fejlett egyetemi könyvtár nélkül, az a tudásteremtésben alapvető
fontosságú. A tanulmány megpróbál kapcsolatot teremteni a kiváló egyetemek és a könyvtáraik
által nyújtott kutatásorientált szolgáltatásai között.
További információk: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.22083.04647

Kiadványok
BODA József - REGÉNYI Kund (2019): A hírszerzés története az ókortól napjainkig.
Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5945-96-0 (nyomtatott) | ISBN 978-6155945-97-7 (EPUB)
A hírszerzés és elhárítás története mindig is érdekelte az állam és a társadalom egymáshoz való
viszonya, működése és fejlődése iránt érdeklődőket. Jelen műben a szerzők – a szakma és/vagy
a történettudomány művelői – arra vállalkoztak, hogy szakmai szemmel, tudományos igénnyel,
a szorosan vett szervezet- és fejlődéstörténetet meghaladva, a fejlődés csomópontjaira
összpontosítva ismertessék ennek az ősi hivatásnak az alakulását, fejlődését Magyarországon
és külföldön egyaránt. Hangsúlyt fektettek arra, hogy bemutassák az információszerzés
történetének jeles személyeit és eseményeit. Fontosnak tartották, hogy a világtörténelem egyes
korszakaira vonatkozó rövid összefoglalók segítsék a szakmai folyamatok megértését.
Meggyőződésük, hogy a művet a szakma művelői és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
hallgatói mellett haszonnal forgathatják a honvédelmi és rendvédelmi közösség tagjai, valamint
az érdeklődő közönség is.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/index.php
A szakmai kiadványtár 2019. június 30. után a korábbi online elérhetőségén megszűnik.
A szakmai kiadványok a Közszolgálati Tudásportálon továbbra is elérhetők maradnak.
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Rendezvényajánló
Vallás és biztonság a XXI. században
2019. június 27. 13:30 - 16:45
1101 Budapest, Hungária krt. 9. Zrínyi Campus, Zrínyi terem
https://hhk.uni-nke.hu/esemenyek#2019-06-27

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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