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SZEPESY JUDIT: Körkép a nemzeti könyvtárak e-learning szolgáltatásairól 

A szerző Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Anglia és az Egyesült Államok online képzéseire 

tekintett rá, különösen ezen országok nemzeti könyvtárának online oktatási tevékenységére, a könyvtári 

érintettségre. Amit a cikkből jó példaként kiemelnék…. 
 

Angliában a legnagyobb online egyetem 1969 óta működik. Az Open University (Nyitott Egyetem) kizárólag 

távoktatással foglalkozik. Az intézmény minőségét jelzi, hogy az Egyesült Királyság egyetemeinek 30%-a 

alacsonyabb felvételi követelményeket támaszt, mint az Open University. Képzéseik jellemzője, hogy kiváló 

minőségű tananyagokat használnak, amelyek könnyen érthetők, multimédiás elemeket is tartalmaznak, 

mindegyikhez egy tutor által összeállított feladatsort is hozzárendelnek. 

A British Library teljes könyvtári állományával állt a FutureLearn közösségi tanulási platform képzései mellé. 

Képzéseinek típusai: 

 Rövid képzések – új képességek megtanulása (ingyenes). A képzés befejezése után még 14 napig 

engedélyezik a hozzáférést a tananyaghoz. 

 Mikroképzések, programok – szakmai és tudományos akkreditált képzések, (részben ingyenes) amelyek 

az aktuális munkaerőpiaci igényeket szolgálják ki. Nyomtatott és digitális igazolásokat adnak ki a 

képzéseken való részvételért. 

 Online képesítések – nemzetközileg is elismertek (fizetős). A képzéseket vezető egyetemek oktatói 

állítják össze és mentorálják. Ezen kategórián belül – plusz szolgáltatásként – hozzáférést biztosítanak 

100 online rövid tanfolyamhoz is egy évre.  

Bővebb információ: 

Open University – http://www8.open.ac.uk (2020.03.31.) 

FutureLearn – https://www.futurelearn.com/ (2020.03.31.) 

 

Az Egyesült Államokban igazán sokszínű és változatos az e-learning használata, számos cég intranet, extranet, 

vagy óriáscégek segítségével teszi elérhetővé távoktatási, e-learning és nyitott oktatási kurzusait. A nyilvános 

könyvtárak és az egyetemek online tanulást támogató alkalmazása a Lynda.com volt. A főként videós 

oktatóanyagokat az olvasójegy használatával lehet megtekinteni. 

http://ki2.oszk.hu/3k/2020/06/
http://www8.open.ac.uk/
https://www.futurelearn.com/


2 
 

 

 
 

Forrás: http://ki2.oszk.hu/3k/2020/06/korkep-a-nemzeti-konyvtarak-e-learning-szolgaltatasairol/ 
 

Tárgyszavak: online tanulás, online tananyagok, felsőoktatás, nemzeti könyvtárak, nemzetközi kitekintés 

 

DÓRA LÁSZLÓ: Egy könyvtár mentális térképe 

A cikk előzménye a KKK 2019/8-as számban jelent meg: 
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00319/pdf/EPA01367_3K_2019_08_027-033.pdf 

 

A cikk egy érdekes primer kutatásról számol be, melynek eredménye rávilágít az állomány kihasználtságára, az 

eligazodás egyértelműségére, mely esetleg szolgáltatásfejlesztés alapja is lehet.   

Szakközépiskolában tanuló, OKJ-s képzésben részt vevő hallgatókat kértek meg rá, hogy rajzolják le az 

intézményben működő könyvtár alaprajzát. A beérkezett képeken a tárgyak és berendezések meglétéről, valamint 

a helyes és arányos ábrázolásukból, a szavakkal is jelölt objektumokról arra lehet következtetni, hogy egyes 

diákok a könyvtárban mennyi időt töltenek. Minél részletesebb egy rajz, annál részletgazdagabb a mentális 

térkép. 

Bővebb információ a cikkben: http://ki2.oszk.hu/3k/2020/06/egy-konyvtar-mentalis-terkepe/#more-11213 

 
Tárgyszavak: primer kutatás, mentális térkép, könyvtárhasználat, szolgáltatásfejlesztés 

 

Webináriumi sorozat könyvtáros(tanár)oknak 

Az OPKM új szakmai szolgáltatását mutatja be a cikk. A webináriumok jórészt könyvtárpedagógiai céllal 

készültek, de a felsőoktatási könyvtárban is tudunk használni párat közülük. 

http://ki2.oszk.hu/3k/2020/06/korkep-a-nemzeti-konyvtarak-e-learning-szolgaltatasairol/
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00319/pdf/EPA01367_3K_2019_08_027-033.pdf
http://ki2.oszk.hu/3k/2020/06/egy-konyvtar-mentalis-terkepe/#more-11213
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A cikk hasznos információt nyújt a hatékony webináriumi előadások felépítéséhez és szerkesztéséhez, hasznos 

tapasztalatokat tesz közzé. 

Az OPKM YouTube-csatornáján a webináriumok videófelvételei visszanézhetők itt: https://www.opkm.hu/webi 

Bővebb információ a szolgáltatásról: http://ki2.oszk.hu/3k/2020/06/webinariumi-sorozat-konyvtarostanaroknak/ 
 

 

 

Tárgyszavak: webinárium, OPKM, online oktatás 

 

 
  

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás Vol 67, Szám 6. (2020) - https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/issue/view/815 

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

Hírek: 

Indul a „Fotótér” – az Országos Széchényi Könyvtár kezdésnek tízezer képet tett közzé hatalmas 

gyűjteményéből 

A nemzeti bibliotéka közel hatszázezer dokumentumot őrző Fényképtárából most az első világháború, valamint 

a Trianon utáni Erdély fotográfiáit tette elérhetővé az Országos Széchényi Könyvtár. 

Az Országos Széchényi Könyvtár a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója alkalmából „Fotótér” 

néven új tartalomszolgáltatást indított. A most elérhetővé vált tízezer fotó a Fényképtárból származik. 

Részletesen: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12662/14404 

A Fotótér elérhető itt: https://fototer.oszk.hu/ - a képek az OSZK vízjelével letölthetők! 
 

 
Tárgyszavak: fotóarchívum, OSZK, Fotótér 

https://www.opkm.hu/webi
http://ki2.oszk.hu/3k/2020/06/webinariumi-sorozat-konyvtarostanaroknak/
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/issue/view/815
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12662/14404
https://fototer.oszk.hu/
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KIT hírlevél: 2020/24. június 10. - http://www.kithirlevel.hu/ 

 

Per indult a járvány alatt ingyenes olvasást kínáló Internet Archive ellen 

A karantén alatt az Internet Archive létrehozta a Nemzeti Vészhelyzeti Könyvtárat (National Emergency 

Library, NEL), melyben ingyenesen, korlátozás nélkül tette elérhetővé elektronikus könyveit, újságokat és 

magazinokat. Több kiadó (Hachette, Penguin Random House, Wileym, HarperCollins) pert indított az IA ellen a 

szerzői jogok megsértése miatt. Az IA bízik a kiadókkal való megegyezésben. 
 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=per_indult_a_jarvany_alatt_ingyenes_olvasast_kinalo_internet_archive_ellen 

Forrás: https://hvg.hu/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado 
 

Tárgyszó: archiválás, szerzői jog, Internet Archive 

 

KIT hírlevél: 2020/25. június 17. - http://www.kithirlevel.hu/ 

 

Oslo - új, hatalmas Deichman könyvtárépület a 
kikötőben  
Megnyílt az Oslói Városi (Deichman) Könyvtár új 
központi könyvtára. 
Néhány adat: 
- hat emelet, 13.500 négyzetméter 
- 450.000 könyv 

- 43%-os látogatószám-növekedés (2013-19) 
- 2 millió látogató / év (vírusmentes helyzetben) 
- lehetséges tevékenységek: búvóhelyek és játékok a 
gyerekkönyvtárban, filmnézés, podcast-készítés, 
zongorázni tanulás, ruhavarrás, 3D nyomtató, kilátás 
az Oslo-fjordra 
 

 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=oslo_-_uj_hatalmas_deichman_konyvtarepulet_a_kikotoben_kepgaleriaval  

Forrás: https://www.mynewsdesk.com/kulturbyen-oslo/pressreleases/welcome-to-the-new-public-library-of-oslo-norway-

deichman-bjoervika-3006959 

 

 

http://www.kithirlevel.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=per_indult_a_jarvany_alatt_ingyenes_olvasast_kinalo_internet_archive_ellen
https://hvg.hu/tudomany/20200607_internet_archive_konyvtar_ingyenes_konyvek_koronavirus_jarvany_per_kiado
http://www.kithirlevel.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=oslo_-_uj_hatalmas_deichman_konyvtarepulet_a_kikotoben_kepgaleriaval%20
https://www.mynewsdesk.com/kulturbyen-oslo/pressreleases/welcome-to-the-new-public-library-of-oslo-norway-deichman-bjoervika-3006959
https://www.mynewsdesk.com/kulturbyen-oslo/pressreleases/welcome-to-the-new-public-library-of-oslo-norway-deichman-bjoervika-3006959
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A könyvtárépületről kicsit bővebben: 
https://www.travelo.hu/tavol/20200629-norvegia-oslo-passzivhaz-

kornyezetbarat-konyvtar.html  

 

Tárgyszó: Deichmanske bibliotek, Oslo, Norvégia, új könyvtárépület, Bauhaus 

 

Hogyan esett vissza a könyvtárhasználat az eddigi vírusos időszakban, az előző év, hasonló 

szakaszához képest? 

Holland statisztikai adatok szerint a koronavírus időszakában a kölcsönzés 20%-al esett vissza. Ez a viszonylag 

kedvező adat az e-könyv kölcsönzés megduplázódása miatt volt lehetséges. (ilyen Mo-on gyakorlatilag nincsen) 

Bővebben: 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hogyan_esett_vissza_a_konyvtarhasznalat_az_eddigi_virusos_idoszakban_az_elozo_ev_has

onlo_szakaszahoz_kepest 

Forrás: https://www.markdeckers.net/2020/06/de-schade-van-de-coronacrisis-een.html 
 

Tárgyszó: Hollandia, statisztika, e-könyv kölcsönzés, Covid-19 

 

Így nézhetsz reklámmentes YouTube-videókat 

Elég egyetlen pontot betenni egy YouTube-videó linkjébe ahhoz, hogy eltüntessük belőle a hirdetéseket. 

Elég egyetlen karaktert betenni a lejátszani kívánt videó URL-jébe, hogy teljesen eltűnjenek a hirdetések: egy 

pontot. Normál esetben a hivatkozás így néz ki: 

https://www.youtube.com/watch?v=CwzrABouyeE 

https://www.youtube.com./watch?v=CWzrABouyeE 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=igy_nezhetsz_reklammentes_youtube-videokat 

Forrás: https://hvg.hu/tudomany/20200612_youtube_video_reklam_hirdetes_trukk 
 

Tárgyszó: praktikus, YouTube, reklám nélküli video-szolgáltatás 

 

A polcok közé vonzza az olvasót: book nook 

A book nook kiegészítők a könyvek közti üres teret hivatottak kitölteni, illetve feldobható velük az egymást 

követő kötetek egysíkúsága - már ha egyáltalán beszélhetünk ilyesmiről. A háromdimenziós, makett-szerű 

alkotások, amellett hogy könyvtámaszként funkcionálnak, még rendkívül mutatósak is: olyan, mintha a kötetek 

közti kapuk lennének, amik egy apró, képzeletbeli világba engednek betekintést. Nemigazán könyvtári 

használatra  

  

https://www.travelo.hu/tavol/20200629-norvegia-oslo-passzivhaz-kornyezetbarat-konyvtar.html
https://www.travelo.hu/tavol/20200629-norvegia-oslo-passzivhaz-kornyezetbarat-konyvtar.html
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hogyan_esett_vissza_a_konyvtarhasznalat_az_eddigi_virusos_idoszakban_az_elozo_ev_hasonlo_szakaszahoz_kepest
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hogyan_esett_vissza_a_konyvtarhasznalat_az_eddigi_virusos_idoszakban_az_elozo_ev_hasonlo_szakaszahoz_kepest
https://www.markdeckers.net/2020/06/de-schade-van-de-coronacrisis-een.html
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=igy_nezhetsz_reklammentes_youtube-videokat
https://hvg.hu/tudomany/20200612_youtube_video_reklam_hirdetes_trukk
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Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_polcok_koze_vonzza_az_olvasot_book_nook 

Forrás: http://geeklife.hu/2020/06/12/book-nook-hemisphere-design-konyvespolc-kiegeszito/ 
 

Tárgyszó: kisszínes, berendezés, könyvtámasz 

 

Amikor a 'nem tudom' a korrekt tájékoztatás - de mit kezd ezzel a közember és a politika? 

„Fontos lenne megérteni, hogy a tényeknek van egy eredetük, az szakértőkön keresztül jön, csatornákon 

keresztül lesz fogyasztható. Egyre inkább jó óvatosnak lenni a saját tartalomfogyasztásunkkal kapcsolatban. 

Dezinformációs kampányok, konteók, áltudományos álhírek, gépek tolják napi szinten a hírfolyamunkba az 

üzeneteket, hogy ne bízzunk a szakértőkben, és ezzel is növeljék a megosztottságot. A járvány ennek is a tesztje, 

hogy képesek vagyunk-e az információkat valamivel kritikusabban fogyasztani és terjeszteni.” 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=amikor_a_nem_tudom_a_korrekt_tajekoztatas_-

_de_mit_kezd_ezzel_a_kozember_es_a_politika 

Forrás: https://index.hu/techtud/2020/06/15/a_tudomany_megdicsoulese_vagy_nevetsegesse_valasa_a_koronavirus-jarvany 
 

Tárgyszó: kisszínes, információ, tájékoztatás, álhírek, Covid-19 

 

KIT hírlevél: 2020/26. jún. 24. - http://www.kithirlevel.hu/ 

 

Önkiszolgáló könyvtárak - úgy tűnik, beválnak 

Az önkiszolgáló könyvtárak a gyakorlatban személyzet nélküli órákat jelentenek, amikor a használók beléphetnek 

a könyvtár helyiségeibe az olvasójegyük beolvasásával, és ott egyes szolgáltatásokat igénybe vehetnek. A 

rendszert néhány amerikai közkönyvtárban használják, többnyire a fenntartó és az olvasók elégedettségével.  

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=onkiszolgalo_konyvtarak_-_ugy_tunik_bevalnak 

Forrás: https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2019/08/0919.pdf (48. oldal) 
 

  

 

 

Tárgyszó: önkiszolgálás, biztonság, hatékonyság 

 

Három nap alatt eltűnik a vírus a könyvekről - kutatási eredmény 

Az elmúlt hetekben a Battelle-i (USA) tudósok különféle felületeken tesztelték a vírus továbbélését változatos 

körülmények között: többféle hőmérsékleten, páratartalomnál, általában és légkondicionált irodákban is. 

Vizsgáltak keménytáblás könyveket, puha kötésűeket, csukott könyvek normál papírlapjait, védőborítókat, 

valamint műanyag DVD-tokokat. A tesztek szerint vírust egy nap múlva már nem észleltek kemény- és 

puhakötésű könyvek borítóin, valamint a DVD-tokon. A vírus nem volt kimutatható a könyv belsejében és a 

mylar könyvköpenyben három nap elteltével. "Az életképességük a detektálási határ alatt van" - mondta Battelle 

fő kutatója, Will Richter. 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_polcok_koze_vonzza_az_olvasot_book_nook
http://geeklife.hu/2020/06/12/book-nook-hemisphere-design-konyvespolc-kiegeszito/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=amikor_a_nem_tudom_a_korrekt_tajekoztatas_-_de_mit_kezd_ezzel_a_kozember_es_a_politika
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=amikor_a_nem_tudom_a_korrekt_tajekoztatas_-_de_mit_kezd_ezzel_a_kozember_es_a_politika
https://index.hu/techtud/2020/06/15/a_tudomany_megdicsoulese_vagy_nevetsegesse_valasa_a_koronavirus-jarvany
http://www.kithirlevel.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=onkiszolgalo_konyvtarak_-_ugy_tunik_bevalnak
https://americanlibrariesmagazine.org/wp-content/uploads/2019/08/0919.pdf
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Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=harom_nap_alatt_eltunik_a_virus_a_konyvekrol_-_kutatasi_eredmeny 

Forrás: https://www.imls.gov/news/research-shows-virus-undetectable-five-highly-circulated-library-materials-after-three-days 
 

Tárgyszó: Covid-19, biztonság, fertőtlenítés  

 

Labdába rúghat-e bárki a Google-en kívül a keresésben? 

A Google monopol helyzetének letörésére egy EU döntés értelmében az androidos készülékeken júliustól más 

keresők is kínálják magukat. A Google mellett a DuckDuckGo, a GMX, és az Info.com fog megjelenni. 

A legjobb keresési eredményekkel büszkélkedő Google egy tesztelés eredményeként mégis a második helyen 

végzett az adatbiztonsági hiányosságok miatt. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=labdaba_rughat-e_barki_a_google-en_kivul_a_keresesben 

Forrás: 
https://hvg.hu/360/202025__a_google_es_versenytarsai__viselkedesalapu_hirdetesek__penz_es_adatgyujtes__keresnek_akeresesen 
 

A közelmúltban megjelent cikk az adatbiztonsággal kapcsolatban: https://tldr.444.hu/2020/06/27/nem-te-dontod-el-

hogy-rakattintasz-e-erre-a-cikkre    
 

Tárgyszó: Google, metakeresők, adatbiztonság 

 

Melyik a legmegbízhatóbb hazai hírforrás? 

Idén is összeállításra került a 40 ország adatait tartalmazó elemzés, így a magyarországi adatok is elérhetők az 

alábbi tanulmányban.  

Kissé meglepő módon, a nem online elsődleges hírforrásunk az RTL Klub, nyomtatott sajtóként a Blikk, majd a 

HVG következik. Online forrásként az Index.hu vezet. 

A régiós (online) sajtót kevesen olvassák! 
 

 
 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=melyik_a_legmegbizhatobb_hazai_hirforras 

Forrás: https://szemlelek.net/2020/06/22/media_bizalom 
 

Tárgyszó: sajtótermék, felmérés, információ  

 

KIT hírlevél: 2020/27. júl. 1. - http://www.kithirlevel.hu/ 

 

Használóképzés helyett tudományterületi kiképzőtáborok – a hallgatók tanulmányi sikeréért 

A használóképzés új formáját kezdeményezték könyvtárosok az amerikai Conell Egyetemen 2017-ben, amikor a 

szokásos 60 vagy 120 perces képzés helyett többnapos „kiképzőtábort” szerveztek a jelentkezőknek. A képzés 

témái: hivatkozáskezelés, személyes archiválás, információ- és képkeresés, szerzői jog, digitális bölcsészeti 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=harom_nap_alatt_eltunik_a_virus_a_konyvekrol_-_kutatasi_eredmeny
https://www.imls.gov/news/research-shows-virus-undetectable-five-highly-circulated-library-materials-after-three-days
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=labdaba_rughat-e_barki_a_google-en_kivul_a_keresesben
https://hvg.hu/360/202025__a_google_es_versenytarsai__viselkedesalapu_hirdetesek__penz_es_adatgyujtes__keresnek_akeresesen
https://tldr.444.hu/2020/06/27/nem-te-dontod-el-hogy-rakattintasz-e-erre-a-cikkre
https://tldr.444.hu/2020/06/27/nem-te-dontod-el-hogy-rakattintasz-e-erre-a-cikkre
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=melyik_a_legmegbizhatobb_hazai_hirforras
https://szemlelek.net/2020/06/22/media_bizalom
http://www.kithirlevel.hu/
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projektek stb. A visszajelzések szerint a képzésben résztvevők 95%-a válaszolta azt, hogy a "kiképzőtábor" 

segítette a tanulmányi előmenetelében, és hallgatótársainak is jó szívvel ajánlaná a részvételt. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hasznalokepzes_helyett_tudomanyteruleti_kikepzotaborok_-

_a_hallgatok_tanulmanyi_sikereert 

Forrás: https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/17808/19633 
 

 
 

Tárgyszó: használóképzés, felsőoktatási könyvtár, szolgáltatásfejlesztés  

 

Csapás a tudományos infrastruktúrára: 35 ezer könyvet és a könyvtári személyzet több tagját is Bécsbe 

költözteti a CEU 

Az USA-ban akkreditált mesterképzések Bécsbe költöztetése miatt, a Nádor utcai épületben lévő könyvtár egy 

része és költözésre kényszerül. A Bécsbe költöztetett állományt ugyanúgy igénybe lehet venni könyvtárközi 

kölcsönzésen keresztül, mint eddig. 

Bővebben: 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=csapas_a_tudomanyos_infrastrukturara_35_ezer_konyvet_es_a_konyvtari_szemelyzet_tobb

_tagjat_is_becsbe_koltozteti_a_ceu 

Forrás: https://444.hu/2020/06/30/35-ezer-konyvet-es-a-konyvtari-szemelyzet-tobb-tagjat-is-becsbe-koltozteti-a-ceu 
 

Tárgyszó: CEU, felsőoktatási könyvtár, költözés         

 

Jól mérik-e a kiadók a folyóirataik használatát? 

A cikk, a kiadók által közzétett letöltési adatok, és a hivatkozások száma közti kölönbözőségre hívja fel a 

figyelmet. A Kaliforniai Egyetemen elemzett adatokból kiderül, hogy a kiadó által nyújtott letöltési statisztikák 

nem kellően megbízhatók ahhoz, hogy a könyvtárak döntéseket hozzanak ez alapján. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=jol_merik-e_a_kiadok_a_folyoirataik_hasznalatat 

Forrás: https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/17824/19653 
 

Tárgyszó: tudományos publikáció, mérés, adatbázis,          

 

        

Adatbázis ajánló 

 

Hogyan tudok az előfizetett e-könyv csomagjainkból oldalakat menteni? 

Néha gondban lehetünk azzal, hogy egy-egy magyar e-könyves kiadó hogyan, milyen feltételekkel teszi 

elérhetővé a könyveit. Hogyan nyitható meg távolról? Hogyan lehet belőle menteni oldalakat? A következő 

összefoglaló táblázat segítséget nyújthat ezekben a kérdésekben. 
 
 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hasznalokepzes_helyett_tudomanyteruleti_kikepzotaborok_-_a_hallgatok_tanulmanyi_sikereert
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hasznalokepzes_helyett_tudomanyteruleti_kikepzotaborok_-_a_hallgatok_tanulmanyi_sikereert
https://crln.acrl.org/index.php/crlnews/article/view/17808/19633
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=csapas_a_tudomanyos_infrastrukturara_35_ezer_konyvet_es_a_konyvtari_szemelyzet_tobb_tagjat_is_becsbe_koltozteti_a_ceu
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=csapas_a_tudomanyos_infrastrukturara_35_ezer_konyvet_es_a_konyvtari_szemelyzet_tobb_tagjat_is_becsbe_koltozteti_a_ceu
https://444.hu/2020/06/30/35-ezer-konyvet-es-a-konyvtari-szemelyzet-tobb-tagjat-is-becsbe-koltozteti-a-ceu
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=jol_merik-e_a_kiadok_a_folyoirataik_hasznalatat
https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/17824/19653
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Adatbázis
/Kiadó 

Link Távoli elérés (a proxy-n kívül) Letöltés formája Letöltés 
korlátai 

Akadémiai 
Kiadó - 
MERSZ 

https://mersz.hu/ https://shibboleth.mersz.org/ ; vagy 
az oldalon jobb felső belépés ikon -> 
'Belépés eduID azonosítóval' szöveg 

Ctrl+C Ctrl+V  

Akadémiai 
Kiadó - 
szótárak 

https://www.szotar.net/ https://shibboleth.szotar.org/ ; vagy 
az oldalon jobb felső belépés ikon -> 
'Belépés eduID azonosítóval' szöveg 

Ctrl+C Ctrl+V  

Arcanum 
Digitális 
Tudományt
ár   

https://adtplus.arcanum.
hu/ 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/accou
nts/shibsession/?next=/hu/ ; vagy az 
oldalon 'Bejelentkezés' -> utána jobb 
oldalon 'Bejelentkezés eduID fiókkal' 
gomb 

jobb felül 'oldalak 
mentése' gomb, vagy 
oldalon belül Ctrl+C 
Ctrl+V 

Egyszerre 
maximum 
50 oldal. 

Attraktor 
Kiadó   

https://www.szaktars.hu
/attraktor/ 

https://www.szaktars.hu/accounts/sh
ibsession/?next=/ ; vagy az oldalon az 
'eduID Bejelentkezés' gomb  

jobb felül 'oldalak 
mentése' gomb, vagy 
oldalon belül Ctrl+C 
Ctrl+V 

Egyszerre 
maximum 
50 oldal. Balassi 

Kiadó    
https://www.szaktars.hu
/balassi/ 

Gondolat 
Kiadó    

https://www.szaktars.hu
/gondolat/ 

Kortárs 
Kiadó    

https://www.szaktars.hu
/kortars/ 

Kronosz 
Kiadó   

https://www.szaktars.hu
/kronosz/ 

L'Harmatta
n Digitális 
Adatbázis   

https://www.szaktars.hu
/harmattan/ 

Mentor 
Kiadó   

https://www.szaktars.hu
/mentor/ 

Napvilág 
Kiadó   

https://www.szaktars.hu
/napvilag/ 

Osiris 
Kiadó   

https://www.szaktars.hu
/osiris/ 

Szaktudás 
Kiadó 
Ház    

https://www.szaktars.hu
/szaktudas/ 

Typotex 
Interkönyv 
  

https://edu.interkonyv.h
u/ 

https://edu.interkonyv.hu/simplesaml
php/module.php/core/as_login.php?
AuthId=interkonyv-
sp&ReturnTo=https%3A%2F%2Fedu
.interkonyv.hu%2Feduid ; vagy az 
oldalon jobb felül az 'eduID belépés' 
gomb 

Először be kell 
jelentkezni/regisztrálni 
(az oldalon felül eduID-
vel vagy Interkönyv 
felhasználóként). A 
könyv adatlapján lehet 
beírni a menteni akart 
oldalszámokat. Kevesebb 
oldalnál Ctrl+C Ctrl+V-
vel egyszerűbb kimásolni 
a szöveget. 

Egy könyv 
15%-a 
nyomtathat
ó/letölthető 
összesen. 

Kossuth 
Kiadó   

https://zeusz.kossuth.hu
/ 

nincs Ctrl+C Ctrl+V  
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