Digitális Tudástár
Leírás

A tehetséggondozás jegyében zajló könyvkiadás és a szakmai rendezvények szervezése mellett
a Tudásközpont tevékenységének alappillére a kutatás. A Tudásközpont célja, hogy a kutatási
tevékenység keretében összeállított saját tudományos eredményeit a lehető legszélesebb körben
tegye közzé.
A Digitális Tudástár létrehozása egyszerre örökségmegóvás és egyben a könyvtár funkciót is
magával hordozza annak érdekében, hogy ne csak a mostani generációnak, hanem a
fiataloknak, illetve szakmai érdeklődők számára is segítséget nyújtson tanulmányaikban,
munkájában.
Cél, hogy Magyarországon elsőként egy olyan digitális platformot és egyben „könyvtárat”
hozzunk létre, melynek során előfizetési díj ellenében, elsősorban a felsőoktatásban tanuló
hallgatók, szakmai érdeklődők juthatnak hozzá magyar és angol nyelven szakmai
publikációkhoz, elemzésekhez, előadásokhoz és magazinokhoz, melyet az AJTK kutatói és
szakértői, valamint az AJTK partnerintézeteinek munkatársai írtak, készítettek, adtak elő vagy
az AJTK által szervezett szakmai rendezvényeken hangzottak el.
A fent említettek értelmében a Digitális Tudástár által megcélzott célcsoportot a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók, fiatal kutatók, valamint a politika- és
társadalomtudományi kérdések, azon belül is kiváltképp a kül-és biztonságpolitika iránt
érdeklődők adják. Természetesen a tudományos eszmecsere a szakmai eredmények egyik
fontos mozgatórugója, így a Digitális Tudástárral más kutatási és szakmai intézmények vezetőit
és munkatársait is célozzuk.
A Digitális Tudástár tervezett indulása 2020. augusztus 17.

Felépítés:
A Digitális Tudástár létrehozásához elengedhetetlen volt elsősorban egy olyan komplex
oldal/honlap létrehozása, amely ki tudja szolgálni a gyorsuló világunkban napi szinten változó
technológiai követelményekkel tisztában lévő és azt igénylő felhasználókat, amely egyúttal
megfelelő otthonként szolgálhat egy olyan technológiaikáig és szakmailag összetett
rendszernek, mint a Digitális Tudástár. Mindemellett a Digitális Tudástár rendszere
megköveteli, hogy olyan, a 21. században alkalmazandó funkciók legyenek a honlapon
kiépítve, mint a kereső-optimalizálás, vagyis a SEO, melyek köszönhetően az adott
tartalmak/eredmények kereshetősége az interneten egyszerűsödik, illetve gyorsabban
elérhetővé válik, vagy az olvashatóságot megkönnyítő lapozgató rendszerek beépítése, mint
esetünkben az isuu. Így az ajtk.hu megújulását és a számos fejlesztést követően, készen áll a
Digitális Tudástár beintegrálására/elindítására.

A Digitális Tudástár az ajtk.hu/kutatas oldalon keresztül lesz elérhető asztali és mobil
eszközökön egyaránt, ennek képezi részét az egyedi webshop rendszer és fizetési felület is. Az
egyedi és megnyerő webdesign-nal rendelkező oldalt felhasználói igényeinek teljes kielégítése
céljából jellemzi a gyors működés, a stabilitás. a kiemelt biztonság, valamint—hogy illeszkedni
tudjon a technológiailag felgyorsult világban napi szinten megjelenő új trendekhez—a korlátlan
továbbfejlesztési lehetőség.
A Digitális Tudástár használata regisztrációhoz és bejelentkezéshez lesz köthető, így minden
esetben felhasználói profilon keresztül lesznek elérhetőek a feltöltött anyagok fizetés ellenében.
A Digitális Tudástárra látogató felhasználók pontos leírást kapnak minden, a Tudástár részét
képező anyagról. Ezen felül mindegyiküknek biztosítunk ingyenes lehetőséget az anyagokba
történő korlátozott betekintésre, így a felhasználó előzetesen láthatja, hogy mit kap előfizetésért
cserébe. A Tudásközpont kutatási és szakmai produktumainak palettája teljes egészében,
korlátlanul csak az előfizetést követően lesznek elérhetőek a felhasználó esetben. Előfizetés
nélkül a látogató IP címét figyelve és a Digitális Tudástár szakmai színvonalára felhívva a
figyelmet három alkalommal biztosítunk ingyenes betekintést és letöltést.
Előfizetések:
A Digitális Tudástáron belül kétfajta előfizetési csomagot különböztetnénk meg. Az egyik ezek
közül a negyedéves előfizetés. Az előfizetések második típusa az éves előfizetés. Mindkét
előfizetési forma korlátlan számban hosszabbításra előfizethető. Természetesen a rendszer
minden esetben felhívja a figyelmet az előfizetői csomag lejártára. Az előfizetés alapvetően az
online webshop felületen végezhető el, emellett a felületen beváltható kupon-rendszer is
kialakításra kerül, amelyhez a Tudásközpont rendezvényein lehet hozzájutni (pl.
Könyvfesztivál, think.BDPST stratégiai konferencia).
Fizetés:
A webshop jelleggel működő rendszerben a fizetést a felhasználó két módon ejtheti meg:
bankkártyával és PayPal-on keresztül két valutában teheti meg, forintban és euróban. A fizetési
mód megadása után, a számlázási adatok megadását követően aktiválódik a felhasználó
csomagja.

