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evfolyam/2020-3/ 

 

WALDINGER DÓRA (Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely): Könyves influenszerek módszereinek 

adaptálása könyvtári környezetbe 

A hagyományos szakmai kritikáktól abban különböznek a blogok, podcastok, YouTube-videók, hogy az olvasás 

élményére fókuszálnak, ezzel divatossá teszik a könyvolvasást a fiatal korosztály számára. 

A könyves influenszerek a könyvtáraknak abban tudnak „segíteni”, hogy 

 marketingtevékenységüket megfigyeljük és adaptáljuk, 

 kihasználhatjuk, hogy reklámoznak egyes könyveket, írókat (pl. kapcsolódhatunk a NIOK1 havi 

témájához), 

 általánosságban az olvasás szeretetét közvetítik, ami alapot adhat arra, hogy a rajongóik 

könyvtárlátogatóvá váljanak. 

Bővebben: http://ki2.oszk.hu/3k/2020/05/konyves-influenszerek-modszereinek-adaptalasa-konyvtari-

kornyezetben/#more-11177 
 

Tárgyszavak: könyvtári marketing, közösségi média, olvasásnépszerűsítés 

 

ILLÉS MÁRTA, FORGÁCS HAJNALKA, LACZKÓ BENCE: Ötödször is Szakkönyvtári seregszemle 
 

A KSH Könyvtára és az MKE Társadalomtudományi Szekció szervezésében ötödik alkalommal került 

megrendezésre a magyarországi szakkönyvtárakkal foglalkozó Szakkönyvtári seregszemle. 

A folyóirat beszámolója érintőlegesen mutatja be az előadások tartalmát, ezért javaslom inkább a videók 

megtekintését. (szerk.) 
 

Az előadások a KSH videotóriumában itt tekinthetők meg: 
 

 Lencsés Ákos (EISZ, osztályvezető): Az EISZ szolgáltatásainak alakulása 2020-ban 

https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37118 

 Péterfi Rita (OPKM, főigazgató): A változásban rejlő lehetőség, avagy merre tart az OPKM 

                                                           
1 Nincs időm olvasni kihívás – Szabados Ági Facebook csoportja - https://www.facebook.com/groups/nincsidomolvasnikihivas/ 

http://ki2.oszk.hu/3k/category/29-evfolyam/2020-3/
http://ki2.oszk.hu/3k/category/29-evfolyam/2020-3/
http://ki2.oszk.hu/3k/2020/05/konyves-influenszerek-modszereinek-adaptalasa-konyvtari-kornyezetben/#more-11177
http://ki2.oszk.hu/3k/2020/05/konyves-influenszerek-modszereinek-adaptalasa-konyvtari-kornyezetben/#more-11177
https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37118
https://www.facebook.com/groups/nincsidomolvasnikihivas/
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https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37109 

 Bánki Zsolt (Petőfi Irodalmi Múzeum, főosztályvezető): Jelentéssel bíró gyűjtemény – a PIM 

gyűjteményei a szemantikus térben 

https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37112  

 Fehér Miklós (KI, intézetigazgató), Tóth Máté (Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály, osztályvezető): 

20 éves a Könyvtári Intézet. A Konyvtarak.hu 

https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37562 

 Zahuczky László (a miskolci Hermann Ottó Múzeum Könyvtárának vezetője): Könyvtár múzeumi 

környezetben, 120 éve Miskolcon 

https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37154/ 

 Tamási Balázs (Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (ORZSE) könyvtárának igazgatója): Múlt és 

jövő kihívásai – Megújuló szolgáltatások az OR-ZSE Könyvtárában 

https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37160/  

 Bálint Ágnes (Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár, általános 

igazgatóhelyettes): Identitásképző hagyományok és változások ma a Tiszántúli Református 

Egyházkerület Nagykönyvtárában 

https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37163/  

 Berecz Ágnes (Ráday Könyvtár, gyűjteményigazgató): Épülni és építeni – A Ráday Könyvtár jelen 

helyzete és fejlesztési tervei 

https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37307/  

 Ekler Péter (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Levéltártudományi Szakkönyvtára, 

megbízott igazgató): Az MNL könyvtárai és az MNL OL Levéltártudományi Szakkönyvtára 

könyvtárszakmai feladatok – működés – együttműködés 

https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37310/  

 Jobst Ágnes (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) könyvtára, könyvtárvezető): A 

szakkönyvtár feladatai a Történeti Levéltárban 

https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37313/  

 

A 3K beszámoló anyaga itt olvasható: http://ki2.oszk.hu/3k/2020/05/otodszor-is-szakkonyvtari-

seregszemle/#more-11171 
 

Tárgyszavak: szakkönyvtárak bemutatkozása, seregszemle 

 

DRÓTOS LÁSZLÓ, VISKY ÁKOS: Rákóczi-archívum.  

Mintaalkalmazás egy webarchívum más digitális gyűjteményekkel való összekapcsolására 
 

Az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) 2017 elején indultak el egy nemzeti szintű webarchívum 

előkészítő munkálatai az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) projekt részeként. 

Az OSZK webarchiváló munkacsoportjának egyik célkitűzése olyan mintaalkalmazás készítése, mely szakmai 

ismeretterjesztésre is alkalmas, mely eredményesen ki tudja egészíteni a könyvtárak hagyományos digitális 

gyűjteményét.  

Eseményalapú archívum kialakítására jó példa a II. Rákóczi Ferenc emlékévhez (Erdélyország és Magyarország 

vezérlő fejedelemmé választásának 315. évfordulója) kapcsolódóan, a Rákóczi-archívum létrejötte. 

A cikk részletesen bemutatja a problémákat, az engedélyeztetés, a szolgáltatás kialakításnak nehézségeit. Az 

archívum feltöltése, a weboldalak aratása ebben az évben folyamatos. Az oldal itt tekinthető meg: 

https://rakoczi2019.webarchivum.oszk.hu/ 
 

https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37109
https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37112
https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37562
https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37154/
https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37160/
https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37163/
https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37307/
https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37310/
https://kshkonyvtar.videotorium.hu/hu/recordings/37313/
http://ki2.oszk.hu/3k/2020/05/otodszor-is-szakkonyvtari-seregszemle/#more-11171
http://ki2.oszk.hu/3k/2020/05/otodszor-is-szakkonyvtari-seregszemle/#more-11171
https://rakoczi2019.webarchivum.oszk.hu/
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Kulcszavak: webarchiválás, Rákóczi-archívum 

 

BÉNYEI MIKLÓS: A tudományos írás alapjai - könyvajánló 
 

A tudományos írás alapjai: útmutató szemináriumi és tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és 

disszertációt íróknak / Gyurgyák János. – Budapest: Osiris, 2019. – 206 p. : ill. ; 20 cm 

 

Nemrég megjelent művét szintén besorolhatjuk azon alkotások közé, amelyeket minden könyvtárosnak, 

különösképpen a tájékoztató könyvtárosoknak illik ismerni, és minél gyakrabban ajánlani a szerző által 

megcélzott olvasóknak. A szerző gyakran, sőt meglepően sűrűn utal arra, hogy a könyvtárosok (a feladat 

jellegéből fakadóan főleg az egyetemi könyvtárak és az egyetemi városok közkönyvtárainak munkatársai) egyik 

vagy másik, általa ajánlott forrásdokumentum, tanulmány, esszé, cikk kézbeadásával milyen sokat segíthetnek 

bármely fiatal, tapasztalatlan kutatónak. 

A részletes könyvismertető itt olvasható: http://ki2.oszk.hu/3k/2020/05/11163/  
 

 

 
 
Az egy évvel ezelőtti kerekasztal-beszélgetés a 
szerzővel a PTE Tóth J. BTK-TTK Kari 
Könyvtár programjaként megtekinthető itt:  
https://youtu.be/omhjFY285GA  

http://ki2.oszk.hu/3k/2020/05/11163/
https://youtu.be/omhjFY285GA
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Tudományos és Műszaki Tájékoztatás Vol 67, Szám 5. (2020) - https://tmt.omikk.bme.hu/tmt 

 

Ebben a számban tájékoztatást, valamint olvasószolgálati munkát érintő tanulmányok nem voltak.  
 

Hír: 

A magyar könyvtárosság etikai kódexe – magyarázatokkal, kommentárokkal, kiegészítésekkel című 

kiadvány online is elérhető a MEK-ben 

Itt: http://mek.oszk.hu/20000/20086/20086.pdf 
 

Tárgyszavak: etikai kódex, online elérés, MEK 

 

 
 

KIT hírlevél: 2020/21. máj. 20. - http://www.kithirlevel.hu/ 

 

80 százalékos használószám-növekedés az egyetemi könyvtár megújított terében - melyek a hosszabb 

távú hatások? 

A Nebraska-Lincoln Egyetem könyvtárában 2016-ban átadott tanulótér, a közel 2800 négyzetméteres Adele 

Coryell Hall Learning Commons példáján vizsgálták meg a használati adatokat. Az eredmények azt mutatják, 

hogy a könyvtári terek tanulási térré való átalakulásával mintegy 80%-kal nőtt a használók száma. A beáramló új 

tömeg kapcsán a kölcsönzés havi forgalma azonban nemhogy növekedett volna, de még csökkent is. 

Jelentős új használói tömegeket sikerült vonzani a könyvtárba, de ennek a hagyományos könyvtári 

tevékenységekre gyakorolt hatása elhanyagolható. A tanulási terek kiterjesztése nem hozott érzékelhető változást 

a korábbi gyűjteményhasználatban. A könyvtári gyűjtemény használói elsődlegesen továbbra is az oktatók, 

tudományos kutatók maradtak, változatlan preferenciákkal. 

Forrás: The journal of academic librarianship. – Ann Arbor (Mich.), 1975-45. (2019) 3., p. 305-314. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=845&kithirev=2020#a24682 

Nebraska-Lincoln Egyetem: https://libraries.unl.edu/ 
 

Tárgyszavak: felsőoktatási könyvtár, könyvtári terek, könyvtárhasználat, felmérés  

 

Gyerekkönyvtár a nemzeti könyvtár földszintjén (Szingapúr) 

Az én faházam (My Tree House) - A világ első zöld könyvtára gyerekeknek - hirdeti a gyerekkönyvtári részleg a 

Szingapúri Nemzeti Könyvtár földszintjén.  

A hírt a könyvtári terek kialakításáról csupán inspirációnak szántam. (szerk.) 

A gyerekkönyvtári terekről további leírások, fotók: 

https://www.elesapiens.com/blog/inspirational-children-libraries-from-around-the-world/ 
 

Tárgyszavak: gyerekkönyvtár, könyvtári terek, zöld könyvtár  
 

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt
http://mek.oszk.hu/20000/20086/20086.pdf
http://www.kithirlevel.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=845&kithirev=2020%23a24682
https://libraries.unl.edu/
https://www.elesapiens.com/blog/inspirational-children-libraries-from-around-the-world/
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Melyik szakjelzet vagy te? - bár messze nem tudományos, de mókás könyvtári játék 

Játék indul: https://bit.ly/3gLnVzT 
 

Tárgyszavak: gamifikáció, könyvtártörténet 

 

KIT hírlevél: 2020/22. máj. 27. - http://www.kithirlevel.hu/ 

 

Itt az automatizált tárgyi feltárás! - nemzeti könyvtári projekt 

A dokumentumoknak a tárgyi alapú hozzáférést szolgáló kézi indexelése munkaigényes folyamat. A kutatás 

szerzői azt indítványozzák, hogy a bibliográfiai adatbázisokból gyűjtött metaadatokat használjuk fel a 

könyvtárosok munkáját segítő algoritmusok betanítására. Az automatizált tárgyi feltárás céljából a Finn Nemzeti 

Könyvtár égisze alatt kifejlesztették az Annif nevű nyílt forráskódú eszközt és mikroszolgáltatást. Miután egy 

tárgyszókészlet és a létező metaadatok segítségével betanítják, a szoftver alkalmas új dokumentumok 

tárgyszavakkal történő ellátására. 

Forrás: LIBER quarterly. – Munich, 1998-29. (2019) 1., p. 1-25. 

Bővebb információ: http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=846&kithirev=2020#a24708 
 

Tárgyszavak: tartalmi feltárás, automatizálás 

 

A 'maker' kultúra megalapozása az alkotótereken túl 

A felsőoktatási könyvtárak körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a makerspace-nek nevezett 

alkotóterek. A kaliforniai La Verne Egyetem Wilson Könyvtárának programja egy kölcsönbe kapott 3D-s 

nyomtatóval kezdődött, amelyet a könyvtárépület leglátogatottabb részén, a kijárat mellett helyeztek el. A 

figyelemfelkeltés jól sikerült, hamarosan az egyetem oktatóitól megrendelések érkeztek oktatási célú szemléltető 

eszközök készítésére. Az érdeklődés növekedésére reagálva 2015-ben a könyvtárosok az alkotói kultúra (maker 

culture) népszerűsítésébe fogtak a campuson. A könyvtár havonta rendezett egy egyórás találkozót az alkotói 

mozgalom iránt érdeklődő hallgatók és munkatársak számára, amelyen interdiszciplináris témákat vitathattak 

meg. Az egyetem vezetésének támogatásával a mozgalom még aktívabb kampányban részesült, így ezzel 

párhuzamosan egyre bővült a résztvevők száma és a foglalkozások tematikája. A létrejött 3D-s alkotásokból kis 

kamarakiállításokat szerveztek, amelyeknek többek között a könyvtár is helyet biztosított. 

Forrás: Library hi tech. – Ann Arbor (Mich.), 1983-37. (2019) 2., p. 219-232. 

Bővebb információ: http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=846&kithirev=2020#a24709 
 

Tárgyszavak: makerspace, 3Dnyomtató, szolgáltatásfejlesztés 

https://bit.ly/3gLnVzT
http://www.kithirlevel.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=846&kithirev=2020%23a24708
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=846&kithirev=2020%23a24709
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KIT hírlevél: 2020/23. jún. 3. - http://www.kithirlevel.hu/ 

 

Hű a küldetéséhez - ezért radikálisan megváltozik a NYPL 1. 

A New York Times-ban jelent meg Anthony Marx (a New York Public Library elnöke) cikke: "A könyvtáraknak 

meg kell változniuk". Nyilatkozata a magyar könyvtárak számára is figyelemre érdemes. Idehaza erős mind a 

hagyományos formák gyakorlatait éltetni kívánó könyvtárosi tábor, mind a megújulni kívánók közössége. Az 

ellentétes irányú húzás eredménye azonban gyakran az egy helyben maradás. 

- "Ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, minden könyvtárnak radikálisan meg kell változnia" - indít az 

elnök. - A példátlan kihívások közepette a könyvtáraknak virtuális térbe kell áthelyezni szolgáltatásaikat. Az 

előkészületeket persze nem ma kezdték, így nem meglepő, ha hosszasan lehet sorolni mai, virtuális kínálatukat. 

Példaképpen: 

- online mesélés, meseolvasás  

- szülőknek nyújtott online távoktatást segítő eszközök kínálata - shorturl.at/uVW45 

- virtuális könyvklub 

- virtuális író-olvasó találkozó 

- könyvbemutató podcastok 

- virtuális referensz a tájékoztató könyvtárossal  

- interaktív online könyvajánlás 

- kisvállalkozásokat támogató és álláskereső webináriumok 

- adatbázis-szolgáltatókat bevonó online adatbázis-használati oktatások 

- többezres ingyenes e-könyv kínálat. 

A kísérlet sikerességének mutatói pl.: 864%-os növekedés a SimplyE e-könyvolvasó alkalmazás használatára 

jogosító digitális olvasójegy-igénylésekben a krízishelyzet elejétől, kb. 200%-os a növekedés az e-tanulási 

platformon, és 236%-kal többen nézték az oktatási forrásokat.  

Hírforrás: https://bit.ly/2MxX0ti  

Bővebben: shorturl.at/gHNX2 
 

 
 

A kép forrása: https://www.nypl.org/education/teens 
 

Tárgyszavak: New York Public Library, NYPL, online szolgáltatásfejlesztés, krízishelyzet 

 

 

http://www.kithirlevel.hu/
https://www.nypl.org/about/remote-resources/kids-and-teens/homework-help-brainfuse
https://bit.ly/2MxX0ti
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hu_a_kuldetesehez_-_ezert_radikalisan_megvaltozik_a_nypl_1
https://www.nypl.org/education/teens
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A könyvtáros öröme - még ha nehéz döntésen keresztül is 

Mikulás Gábor beszámolója a Hannoveri Városi Könyvtárban tett látogatásáról, melynek részleteit többször 

publikálta már a GM Consulting oldalon. 

Jelen cikkben Petersen asszonynak a selejtezés okozta felszabadító érzés megéléséről számol be, és felteszi a 

kérdést, hogy a szakmai alapon meghozott döntés a selejtezésről (a Hannoveri Városi Könyvtárban az állomány 

1/3-át selejtezték) milyen könyvtári haszonnal jár. 

Bővebb információ: http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=847&kithirev=2020#a24728 
 

Tárgyszavak: selejtezés, állományalakítás 

 

Rugalmas könyvtárak tervezése a COVID utáni világ számára 

Egyes könyvtárak már újranyitottak Amerikában, limitált időben. Más könyvtárak még a koronavírus miatt 

küzdenek. De mindegyik fontolgatja, hogyan óvhatná jobban a dolgozók és a látogatók egészségét. 

- Tisztaság: sokkal nagyobb szükség lesz rá, mint amennyire eddig odafigyeltek. Rendszeresen tisztítani kell 

mindent, amivel a látogatók érintkeznek. Pl. kilincseket, korlátokat, asztalokat. A tisztításnak nem kell 

antimikrobiálisnak lenni, mert károsak lehetnek az egészségre, és nem feltétlen védenek. 

- Tartani kell a távolságot: Ezt segíthetik a falra ragasztott választóvonalak. A tárgyalókból ki kell vinni 

székeket, hogy ne üljenek benn sokan. A túl közeli számítógépes állomások közt növelni kell a távolságot. Meg 

kell fontolni, hogy az épületen kívül lehet-e terjeszkedni. Be kell építeni a szabályzatba is, mi legyen a távolságot 

nem tartókkal. 

- Laptop kölcsönzés: az asztali munkaállomások helyett érdemes bevezetni a laptopkiadó pultokat. Két 

kölcsönzés közt lehet tisztítani az eszközöket. Kiadáskor figyelmeztetni lehet a felhasználókat a távolságtartásra. 

Forrás: https://www.libraryjournal.com/?detailStory=Novel-Strategies-for-Novel-Virus-Designing-Resilient-

Libraries-for-Post-COVID-World  

Bővebb információ: http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=847&kithirev=2020#a24741  
 

Tárgyszavak: COVID-19, egészségmegőrzés, olvasószolgálat, szolgáltatás átalakítás 

 

Hogyan alakítsuk a könyvtárunkat a koronavírus árnyékában? 

Egy teljesen másik munkahelyre kellene visszatérnünk a járvány után – HVG cikk az épületek átalakításáról, a 

munkaszervezésről, az épületek tervezéséről. Pár inspiratív gyakorlati megoldás az irodák berendezéséről, az 

irányító feliratokról. A holland Cushman & Wakefield ingatlantanácsadó cég ajánlása (video): 

https://www.facebook.com/CushmanWakefield/videos/219746169101213/ 

Teljes cikk: 

https://hvg.hu/gazdasag/20200518_Egy_teljesen_masik_munkahelyre_kellene_visszaternunk_a_jarvany_utan 
 

 

 
Tárgyszavak: COVID-19, épület átalakítás, egészségmegőrzés, munkaszervezés 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=847&kithirev=2020#a24728
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=Novel-Strategies-for-Novel-Virus-Designing-Resilient-Libraries-for-Post-COVID-World
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=Novel-Strategies-for-Novel-Virus-Designing-Resilient-Libraries-for-Post-COVID-World
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=847&kithirev=2020#a24741
https://www.facebook.com/CushmanWakefield/videos/219746169101213/
https://hvg.hu/gazdasag/20200518_Egy_teljesen_masik_munkahelyre_kellene_visszaternunk_a_jarvany_utan
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Új közéleti hetilap indul a 168 Óra és a Népszabadság egykori szerzőivel 

„Jelen” néven indul új hetilap, az első szám csütörtökön, május 28-án érkezik a standokra. Az újságot a 168 

órától a kiadóval fennálló ellentétek miatt távozó trió, Lakner Zoltán, Tóth Ákos és Krajczár Gyula alapította, 

akik távozásuk óta, azaz nagyjából fél éve készítik elő az indulást. 

Bővebb információ: https://media1.hu/2020/05/28/megjelent-a-volt-168-orasok-uj-hetilapja-a-jelen-de-meg-

sok-helyen-nem-erheto-el/ 
 

Tárgyszavak: új hetilap 

 

Konferencia beszámoló 

 

A megfelelő kutatások keresése – Web of Science 

Időpont: 2020. május 22. 

Helyszín: online 

Tóth Szász Enikő magyar nyelvű előadásában a kereső kérdések megfogalmazáshoz nyújt segítséget. Az 

„alapszabályok” után a „haladó keresés” –sel, végül az „all databases keresés”-sel foglalkozik.  

A teljes előadás itt tekinthető meg: 

https://clarivatesupport.webex.com/recordingservice/sites/clarivatesupport/recording/bd864eb15939401987e

2439020be1299 

Barcza Zsuzsanna beszámolója a TEAMS-ben: https://bit.ly/3gSrvrY 

 

Adatbázis ajánló 
 

Hogyan keressek magyar e-könyveket?  

Alapvetően két úton lehet elindulni. Ha az olvasó konkrét könyvet keres, akkor a legegyszerűbb az „E-

dokumentumok”-ban keresni. Ezt háromféle úton is elérhetjük: 

1. Az adatbázis portálról indulva, az oldal tetején lévő világoskék keresődobozt használva. Nagyon fontos, hogy 

ha e-könyvet keresünk, akkor a doboz tetején kattintsunk át az EDS fülről az E-dokumentumok-ra, különben 

nem lesz találatunk. 

2. Az E-könyv csomagok oldalról indulva. Itt szintén megtaláljuk a halványkék keresőmezőt (és nem is kell 

átkattintani sehová ;-) ) 

3.  A WebPac oldalán legalul, az „E-folyóiratok, E-könyvek” feliratú kis képre kattintva rögtön átvisz minket az 

adatbázis oldalára, ahol használhatjuk a keresőmezőt. 

Az „E-dokumentumok”-ban való kereséssel egyszerűen ki tudjuk deríteni, hogy az adott könyv megvan-e 

elektronikus formában. Viszont hasznos tudni a korlátairól is. Csak akkor érdemes benne keresni, ha tudjuk a 

pontos címet, vagy ISBN-t. Ugyanis ez az a két adat, ami minden könyvnél szerepel. Talán elsőre meglepő 

(számomra is az volt), de a kiadók egy része nem szolgáltat adatot pl. a szerzőről és a kiadási évről. Ezért ezekre 

nem érdemes keresni. Ha ISBN alapján keresünk, akkor mindegy, milyen formában írjuk be a számsort; lehet 

kötőjellel, szóközökkel elválasztva, vagy egybeírva is. 

Még egy szót érdemes szólni az elérésről is. Az E-dokumentumokban szabadon lehet keresni, tehát nem kell 

hozzá az egyetem területén lenni vagy proxyt beállítani. Viszont a könyvek olvasásához már elengedhetetlen a 

bejelentkezés. Erre az oldal tetején megjelenő sárga sáv, és egy narancssárga nyíl is figyelmeztet.

https://media1.hu/2020/05/28/megjelent-a-volt-168-orasok-uj-hetilapja-a-jelen-de-meg-sok-helyen-nem-erheto-el/
https://media1.hu/2020/05/28/megjelent-a-volt-168-orasok-uj-hetilapja-a-jelen-de-meg-sok-helyen-nem-erheto-el/
https://clarivatesupport.webex.com/recordingservice/sites/clarivatesupport/recording/bd864eb15939401987e2439020be1299
https://clarivatesupport.webex.com/recordingservice/sites/clarivatesupport/recording/bd864eb15939401987e2439020be1299
https://bit.ly/3gSrvrY
https://www.lib.pte.hu/hu/adatbazisok
https://www.lib.pte.hu/hu/service/e-konyvcsomagok-69
https://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=advancedsearchpage
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Mivel az E-dokumentumokban csak cím szinten lehet keresni, ezért külön foglalkozunk a könyvek teljes 

szövegében való kereséssel is. Ezt magukon a kiadói oldalakon tudjuk megtenni.  

A legtöbb magyar e-könyv az Arcanum által üzemeltetett Szaktárs oldalon van fent (magán az Arcanumon is 

találhatunk főleg 19. század végi és 20. század eleji könyveket, lexikonokat). Itt egyszerűen tudunk a teljes 

szövegben keresni az oldal tetején lévő mezőben. Amit fontos tudni, hogy a Szaktárson nem minden kiadó könyveire 

van előfizetésünk. Ezért, ha nem érjük el a keresett könyvet, érdemes ellenőrizni a honlapunkon lévő kiadói listát, 

hogy szerepel-e benne a kiadó. 

Ugyanakkor lényeges az is, hogy a Szaktárs mellett ne feledkezzünk el a különálló kiadói oldalakról sem. Jelenleg 

három kiadó rendelkezik saját fejlesztésű e-könyves oldallal: az Akadémiai (MERSZ), a Typotex, és a Kossuth. 

Sajnos ezeknek a keresési lehetőségei kevésbé részletesek, ugyanakkor mégis érdemes számolni a 

gyűjteményükkel.  

Azt is hasznos tudni, hogy Kossuth oldala két szempontból kivételt jelent az e-könyves adatbázisok között: 

egyrészt nem lehet a könyvek teljes szövegében keresni, másrészt az otthoni elérés csak proxyn keresztül 

lehetséges, nincs eduID-s (Neptun kód alapján történő) bejelentkezésre mód.  

A soraimat végigolvasva úgy sejtem, hogy nem lehetett túl szívderítő végigolvasni az „ezt nem lehet”, „ezt csak 

így lehet” típusú listát, viszont, ha ezek a jövőben megkímélnek a bosszantó hibáktól és az üres találati listáktól, 

akkor nekem már megérte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
InformatÍv – szakirodalmi szemle – Kiadó: PTE EK TK Információs és Olvasószolgálati Osztály 

Szerkesztők: Szarka Vera, Bedő Márta 
Felelős kiadó: Szeberényi Gábor főigazgató 

https://www.szaktars.hu/
https://www.lib.pte.hu/hu/service/e-konyvcsomagok-69
https://mersz.hu/
https://edu.interkonyv.hu/
https://zeusz.kossuth.hu/

