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KIT hírlevél: 2020/28. július 15. - http://www.kithirlevel.hu/ 

 

Fel kell készülnünk a hagyományos könyvtárhasználat tudatos csökkentésére? 

Várható, hogy az emberek biztonsági okokból csökkenteni fogják fizikai kapcsolattartási alkalmaik számát, és 

leépítik a kevésbé fontosakat, illetve azokat, amelyeket nem fizikai módon is intézhetnek. A könyvtárhasználatot 

a járvány már minimálisra csökkentette, ezért gőzerővel érdemes a könyvtári kapcsolati lehetőségeket 

újragondolni, izzítani. (Pl.: virtuális tájékoztatás, személyes információs coach, online klubok stb.) 

Bővebben: 

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

Forrás: https://index.hu/techtud/2020/07/03/mely_kontktusainkrol_mondjunk_le_a_masodik_hullam_elott  
 

Tárgyszavak: tájékoztatás – virtuális, tájékoztatás – személyes, olvasószolgálat, könyvtári stratégia 

 

A könyvtár megtérülése - de mihez képest? - Másban moshatod meg 

Nemrég elérhetővé vált "A könyvtárak hatása a társadalomban: mérjük és tegyük láthatóvá!" (K2 továbbképzési 

sorozat) beszámolója. A K2 továbbképzési sorozat június 18-i online előadás és workshopon két előadó, Tóth 

Máté és Dancs Szabolcs számolt be ez irányú kutatásaikról.  

A hatásvizsgálat a használók szemszögéből vizsgálja a könyvtárakat ráfordított energia, erőforrás és hasznosulás 

szempontjából.  

Érdekesség pl., hogy egy hat ország részvételével végzett vizsgálat a könyvtárak fenntartásának legfontosabb 

okaiként a kulturális örökség megismertetését, a tanulás támogatását, a kulturális javakhoz való egyenlő 

hozzáférést preferálja elsősorban. De ez csak egy kiragadott példa…. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_konyvtar_megterulese_-_de_mihez_kepest_-_masban_moshatod_meg 

Forrás: https://ki.oszk.hu/hir/kutatasi-es-szervezetfejlesztesi-osztaly/konyvtarak-hatasa-tarsadalomban-merjuk-es-tegyuk-0  

 
Tárgyszavak: felmérés, hatékonyság, szolgáltatásfejlesztés, stratégia, minőségbiztosítás 

http://www.kithirlevel.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=fel_kell_keszulnunk_a_hagyomanyos_konyvtarhasznalat_tudatos_csokkentesere%20
https://index.hu/techtud/2020/07/03/mely_kontktusainkrol_mondjunk_le_a_masodik_hullam_elott
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_konyvtar_megterulese_-_de_mihez_kepest_-_masban_moshatod_meg
https://ki.oszk.hu/hir/kutatasi-es-szervezetfejlesztesi-osztaly/konyvtarak-hatasa-tarsadalomban-merjuk-es-tegyuk-0
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Masszázs van a hajléktalanoknak, de több open/urban office-t kellett volna a DOKK1-ba 

A „Túl a horizonton – Beyond the Horizon” című online beszélgetéssorozat részeként jelent meg a DOKK1 

dániai könyvtár igazgatójával, Marie Østergård-val készült interjú, amelynek összefoglalója a Könyvtári Intézet 

honlapján olvasható. 

A beszélgetésből a DOKK1 filozófiájáról, a hétköznapi működésről tudunk meg többet, amely szemlélet szerint  

a könyvtár legyen közösségi csomópont (community hub). Cél a kompetenciabővítés, az élmények szerzése, a 

tanulás, az inspiráció. A másik fontos alapelv, hogy a könyvtár legyen a lakosoké! Jórészt ők szervezik a 

programokat is, melyeknek a könyvtár csak teret ad. Ezáltal a polgárok valóban a sajátjuknak érzik a teret. 

Számos érdekesség és hasznos gondolat merül fel az interjú során, többek között a problémamegoldásra irányuló 

új megközelítési módról (design thinking) is. Az interjú végén, a „mit csinált volna másképp” kérdésre az 

igazgató azt felelte, hogy talán több, a látogatók által használható irodát (open/urban office) kellett volna 

kialakítani a könyvtárban, amelyeket a helyi innovatív vállalkozások (startupok) is használhattak volna. 

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

t_kellett_volna_a_dokk1-ba 

Forrás: https://www.ki.oszk.hu/hir/konyvtartudomanyi-szakkonyvtar/tul-horizonton-beyond-horizon-online-beszelgetessorozat 

 

 
 

Tárgyszavak: DOKK1, Dánia, interjú, használó alapú gondolkodás, tervezés, design thinking 

 

Deichman könyvtár - nem csupán kirakat - nézd Töyent, Stovnert, Fubiakot 

Az oslói Deichman-könyvtár több fiókja vált messze földön ismertté az utóbbi 10 évben, pl. Töyen, Stovner 

vagy Fubiak. Közös jellemzőjük:  

 közösségi terek (a hagyományos könyvtári funkció egy a többi között) 

 a könyvtári dokumentumok eszközként, és nem célként szerepelnek bennük 

 az egyedi könyvtárbelső a használók bevonzását szolgálja 

 az egész családot bevonzza, külön figyelnek a szegényebb sorsú gyerek igényeire. 

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

_nezd_toyent_stovnert_fubiakot 
 

  

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=masszazs_van_a_hajlektalanoknak_de_tobb_open/urban_office-t_kellett_volna_a_dokk1-ba
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=masszazs_van_a_hajlektalanoknak_de_tobb_open/urban_office-t_kellett_volna_a_dokk1-ba
https://www.ki.oszk.hu/hir/konyvtartudomanyi-szakkonyvtar/tul-horizonton-beyond-horizon-online-beszelgetessorozat
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=deichman_konyvtar_-_nem_csupan_kirakat_-_nezd_toyent_stovnert_fubiakot
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=deichman_konyvtar_-_nem_csupan_kirakat_-_nezd_toyent_stovnert_fubiakot
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Tárgyszavak: Deichman, Oslo, Norvégia, könyvtári enteriőr  

 

Elindult a MuseuMap új szolgáltatása, a MuseuMap Gallery 

3D modelleken és történeteken keresztül ismerhetjük meg a magyar kultúra kincseit a MuseuMap Gallery-n, a 

magyar múzeumi digitalizáció legújabb online csatornáján. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) 

mintaprojekt keretében digitalizált műtárgyak kitűnő minőségű fotókon és 3D felvételeken tekinthetők meg. 

Az új oldal célja, hogy a magyar kultúra gazdagságát mindenki számára elérhetővé és átélhetővé tegye, és a 

látogató felfedezze, számára mit jelentenek a múzeumokban található kincsek: egy történetet, egy szép tárgyat 

vagy szimbólumot. 

MuseuMap oldal: https://museumapgallery.hu/ 

Bőbebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=elindult_a_museumap_uj_szolgaltatasa_a_museumap_gallery 

Forrás: https://ommik.hu/index.php/hu/component/content/article/14-hirek/651-elindult-a-museumap-uj-szolgaltatasa-a-

museumap-gallery?Itemid=101 
 

 
 

Tárgyszavak: MuseuMap, 3D, digitális dokumentumok, információforrás, tájékoztatás 

 

KIT hírlevél: 2020/29. július 29. - http://www.kithirlevel.hu/ 

 

Lépést tartani a design gondolkodással - Design thinking 1. 

A „designe thinking” módszer segítséget ad egy terület folyamatainak, szolgáltatásainak megtervezésében. A 

manapság divatos módszert az USA több egyetemén is oktatják, nálunk tanfolyamokon is elsajátítható.  

Ennek a típusú gondolkodásnak 5 szakasza van: 

Understanding - megértés 

Observation – megfigyelés 

Visualization - vizualizáció 

Evaluation - értékelés 

https://museumapgallery.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=elindult_a_museumap_uj_szolgaltatasa_a_museumap_gallery
https://ommik.hu/index.php/hu/component/content/article/14-hirek/651-elindult-a-museumap-uj-szolgaltatasa-a-museumap-gallery?Itemid=101
https://ommik.hu/index.php/hu/component/content/article/14-hirek/651-elindult-a-museumap-uj-szolgaltatasa-a-museumap-gallery?Itemid=101
http://www.kithirlevel.hu/
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Implementation – bevezetés 

(A magyar szakirodalom is 5 lépést különít el, de más elnevezéssel, mely szerintem kifejezőbb, mint a cikkben 

szereplő elnevezések 

1. megismerés 

2. definiálás 

3. ötletelés 

4. prototípus elkészítése 

5. tesztelés 

Mj: RSZV) 
 

Bővebb információ: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=lepest_tartani_a_design_gondolkodassal_-_design_thinking_1. 

Forrás: http://www.ala.org/acrl/publications/keeping_up_with/design 

A Designe thinking-ről bővebben:  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Design_thinking 

https://vezetofejlesztes.hu/design-thinking/ 
 

 

Tárgyszavak: design thinking, szolgáltatás-fejlesztés, tervezés, probléma megoldás     

 

Távkönyvtáros - Hogyan működhet jól a képernyőmegosztással támogatott online tájékoztatás? 

A májusi InformatÍv konferencia-beszámolói közt már hírt adtunk az Országos Pedagógiai Könyvtár és 

Múzeum új video chat-es szolgáltatásáról, mely a karantén időszakban hiánypótlónak számított. A júniusi nyitást 

követően, a könyvtár vezetése úgy döntött, hogy a népszerűségre tekintettel megtartja ezt a szolgáltatását. 

A mellékelt halszálka diagram bemutatja, hogy mi minden szükséges ahhoz, hogy ez a szolgáltatás hatékonyan 

működjön más könyvtárakban is. 

Bővebb információ: 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=tavkonyvtaros_hogyan_mukodhet_jol_a_kepernyomegosztassal_tamogatott_online_tajekozt

atas 

OPKM honlap: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=529 

 

 
 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=lepest_tartani_a_design_gondolkodassal_-_design_thinking_1.
http://www.ala.org/acrl/publications/keeping_up_with/design
https://hu.wikipedia.org/wiki/Design_thinking
https://hu.wikipedia.org/wiki/Design_thinking
https://vezetofejlesztes.hu/design-thinking/
https://vezetofejlesztes.hu/design-thinking/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=tavkonyvtaros_hogyan_mukodhet_jol_a_kepernyomegosztassal_tamogatott_online_tajekoztatas
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=tavkonyvtaros_hogyan_mukodhet_jol_a_kepernyomegosztassal_tamogatott_online_tajekoztatas
https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=529
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Tárgyszavak: online tájékoztatás, OPKM, video chat 

 

Hogyan lehetnének jobbak a könyvtárak? - javaslatok egy vloggertől 

Péter Kamilla vlogjában az alábbi javaslatokat teszi: pl: e-könyvek kölcsönzése, könyvek higiéniája (védőborító), 

kölcsönzés - amíg más nem keresi. 

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

Video: https://www.youtube.com/watch?v=wjDMcwTkVIw&feature=youtu.be&t=393 
 

Tárgyszavak: vlog, szolgáltatás-fejlesztés 

 

Javult a honlapminőség - Vatikáni Könyvtár 

A Vatikáni Könyvtár internetes honlapján július 16-tól egyszerűsített eljárással igényelhetők a kéziratok és 

könyvek. Cesare Pasini, a gyűjtemény prefektusa elmondta, hogy a járvány miatt nehezebb a kutatóknak 

személyesen eljutniuk a könyvtárba, ezért a honlap még könnyebbé kívánja tenni az online kutatómunkát. 

A Vatikáni Rádió interjút készített Cesare Pasini prelátussal, az Apostoli Könyvtár prefektusával, aki bemutatta 

az új honlapot, melyen a böngészhető tartalmak mellett új, egyszerűsített online szolgáltatások várják a kutatókat. 

Regisztrált felhasználók speciális kérésekkel is fordulhatnak a könyvtárhoz. 

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

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/megujult-vatikani-konyvtar-honlapja 

Vatikáni Könyvtár honlapja: https://www.vaticanlibrary.va/ 
 

Tárgyszavak: Vatikáni Könyvtár, honlap, szolgáltatás-fejlesztés, tájékoztatás forrás 

 

Még fontosabbá tehetik magukat a szakkönyvtárosok a hallgatók, oktatók felvilágosítása által 

Az Editage kommunikációs cég 2018-ban készített felmérése során több mint 7000 indiai, dél-koreai, japán, kínai 

és brazil kutatóval készített interjút, amelynek eredményeiből a Business Standard közöl részleteket. Érdekesség, 

hogy a kutatók 76%-ának a kézirat elkészítése, a kutatás eredményeinek nemzetközi folyóiratban történő 

közzététele a legnehezebb feladat. A válaszadók körülbelül 66% -a úgy érzi, hogy a folyóiratok útmutatói nem 

egyértelműek, hiányosak, vagy mindkettő. Van még mit tanulni! 

Bővebben: 

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

a_altal 

Forrás: https://bit.ly/3k1Lgiz 
 

Tárgyszavak: felsőoktatási könyvtár, plágium, tudományos publikáció 

 

Digitális kultúra tantárgy lesz informatika helyett 

Digitális kultúra néven új tantárgy debütál szeptemberben az általános és középiskolákban. Az informatika 

helyébe lépő, izgalmas, új tantárgy keretében az ötödikesek már robotokat programozhatnak és útvonalat 

tervezhetnek, kilencedikben pedig videókat és weblapot készítenek, logót terveznek, és statisztikai adatokat 

elemeznek a gyerekek. A Tankonyvkatalogus.hu oldalról hamarosan letölthetők lesznek a mintapéldák és a 

kitűzött feladatok megoldásához szükséges forrásállományok is, amik a tankönyvek közvetlen tanórai használatát 

segítik. 

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

Forrás: https://magyarnemzet.hu/belfold/ahol-a-fuzet-es-toll-mar-felesleges-8376693/ 

Tankonyvkatalogus.hu – „Digitális kultúra” letölthető tankönyvek: https://bit.ly/2DlAHFS 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hogyan_lehetnenek_jobbak_a_konyvtarak_-_javaslatok_egy_vloggertol
https://www.youtube.com/watch?v=wjDMcwTkVIw&feature=youtu.be&t=393
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=javult_a_honlapminoseg_-_vatikani_konyvtar
https://www.magyarkurir.hu/hirek/megujult-vatikani-konyvtar-honlapja
https://www.vaticanlibrary.va/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=meg_fontosabba_tehetik_magukat_a_szakkonyvtarosok_a_hallgatok_oktatok_felvilagositasa_altal
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=meg_fontosabba_tehetik_magukat_a_szakkonyvtarosok_a_hallgatok_oktatok_felvilagositasa_altal
https://bit.ly/3k1Lgiz
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=digitalis_kultura_tantargy_lesz_informatika_helyett
https://magyarnemzet.hu/belfold/ahol-a-fuzet-es-toll-mar-felesleges-8376693/
https://magyarnemzet.hu/belfold/ahol-a-fuzet-es-toll-mar-felesleges-8376693/
https://bit.ly/2DlAHFS
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Tárgyszavak: kisszínes, fiatalok, digitális kultúra, tankönyv 

 

Megszűnik a Fortepan Blog is 

Az Index hírportál megszűnésével a Fortepan blog is meg fog szűnni. Új blogok már nem születnek, a régi 

blogok archívuma megmarad. Most ezen dolgoznak a blogot működtető újságírók - nyilatkozta Tamás Miklós, 

Fortapan alapító. 

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

Forrás: http://kreativ.hu/kreativ_online/cikk/megszunik_a_fortepan_blog_is 

Fortepan blog: https://index.hu/fortepan/ 

 

 
 

Tárgyszavak: Fortepan, digitális fotó archívum, Index 

 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=megszunik_a_fortepan_blog_is
http://kreativ.hu/kreativ_online/cikk/megszunik_a_fortepan_blog_is
http://kreativ.hu/kreativ_online/cikk/megszunik_a_fortepan_blog_is
https://index.hu/fortepan/
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Hangok könyvtára - térképen 

Madarak hangjait, erdők suhogását, eső zajait hallhatjuk az "Erdők hangjai" térképen. Mindez több száz felvételt 

jelent, több mint 30 országból, legyen az éppen Kína, Panama, vagy Kanada. Magyarországról egyelőre 9 felvétel 

érhető el, Noszvajtól Budapesten keresztül, egészen Keszthelyig. 

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

Forrás: https://morzsafarm.hu/vilagszerte-belehallgathatunk-az-erdok-csendjebe-egy-zsenialis-terkep-segitsegevel 

Sounds of the Forest: https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest-soundmap/ 
 

 
 

Tárgyszavak: adatbázis, hangzóanyag  

 

 

Könyvajánló 
 

A nyárra való tekintettel most az e-könyvekről kapott információ helyett az e-könyvekből nyerhető tudás 

megszerzése fog előtérbe kerülni az alábbi rövid ismertetők révén.  

 

 

 

Hargittai István: Ambíció és kíváncsiság, avagy mi hajtja a tudományos 

felfedezőket? 
https://mersz.hu/kiadvany/717/ 

Hargittai István akadémikus, kutatóprofesszor ebben a kötetben tizenöt – 

többségében a 20. század második felében született – jelentős felfedezés 

létrejöttének körülményeit elemzi. A szerző tizenhárom esetben személyes 

kapcsolatban állt a felfedezőkkel, akik mind magas rangú tudósok, többen 

közülük Nobel-díjasok. Az írások emberközelségbe hozzák a tudományos 

felfedezéseket és a felfedezőket. Rajtuk keresztül az olvasó szórakoztató módon 

tájékozódhat olyan felfedezésekről, amelyek modern életünk mindennapjait is 

befolyásolják 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hangok_konyvtara_-_terkepen
https://morzsafarm.hu/vilagszerte-belehallgathatunk-az-erdok-csendjebe-egy-zsenialis-terkep-segitsegevel
https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest-soundmap/
https://mersz.hu/kiadvany/717/
https://mersz.hu/kiadvany/717/
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Csunderlik Péter - Pető Péter: TOP 10-es történelmi slágerlisták 
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/csunderlik-peter-peto-peter-top-10-es-

tortenelmi-slagerlistak-2017/ 

Csunderlik Péter történész és Pető Péter újságíró évek óta írja együtt a 

Page Not Found történelmi stúdióblogot, amelyen tízes listákban 

szintetizálják a politika-, kultúr- és sporttörténet legfontosabb, legszebb, 

legaljasabb vagy éppen leghitványabb eseményeit, szereplőit és termékeit a 

Kennedy-gyilkosságtól a Kacsamesék félbeszakadásáig. Történelmi 

gonzóikban minden előfordulhat, a világtörténelem legnagyobb tévedéseit 

bemutató top tenbe bekerülhet nemcsak a Szovjetunió megtámadása, de a 

Bundesliga-frizura is, a magyar történelem legnagyobb beszólói között 

szerepet kaphat Könyves Kálmán és Mészöly Kálmán egyaránt. 

 

 

 

 

Csizmadia Norbert: Geopillanat - A 21. század megismerésének 

térképe 
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/geopillanat-a-21-szazad-megismeresenek-

terkepe/ 

Térben és időben különleges geopillanat részesei vagyunk, új értékrend van 

kialakulóban, melyben a tudásé, a kreativitásé a legnagyobb szerep. A 

gazdasági erővonalak a korábbi centrumokról a perifériákra húzódnak, így 

alakulhatnak ki a múlt határvidékeiből a jövő központjai. Kik lesznek ennek a 

korszaknak a nyertes nemzetei, közösségei, vezetői és hatalmai? A nagyok 

vagy a kicsik? Az erősek vagy a gyorsak? A centrumok vagy a perifériák? 

Fúziók korában élünk, hálózatok világában és minél több oldalról közelítünk 

meg egy-egy kihívást, annál könnyebben találhatunk rá választ és valós 

megoldást. Ehhez új térképekre van szükségünk, melyek nem nélkülözik a 

régiek bölcsességét és eszközeit, de kiegészítik őket a ma tudásával. 

Ez az „Útikönyv” ebben a különleges geopillanatban segít eligazodni – 100 

térképpel, ábrával, infografikával – mely térképet és iránytűt ad az olvasó 

kezébe. 

 

 

Paul Aries: A McDonald’s gyermekei – A világ McDonaldizálódása 

https://www.szaktars.hu/harmattan/view/aries-paul-a-mcdonalds-gyermekei-a-vilag-

mcdonaldizalodasa-uj-kiadas-2018/ 

A McDonald's tovább folytatja világhódító hadjáratát. A vállalat, mely 

2000-re 20 000 étterem működtetését irányozta elő, többé nem tekinthető 

divatjelenségnek, vagy egy generáció hóbortjának. A McDonald's nem 

egyszerűen az étkezési kultúra egy változata, hanem a globalizáció 

korának táplálkozási laboratóriuma. Milyen táplálékot rotyogtat McDo 

kondérjaiban? És mihez fog hasonlítani a konyhai egyenletek millióiból 

megszülető ember?  

A McDonald's az emberiség történetében először egy kultúrák felett álló 

terméket hozott létre, lévén, hogy éppen a kultúra az, ami az embereket 

egymástól megkülönbözteti és visszafogja a fogyasztók homogenizálását. 

A változás lényegbevágó, mert olyan új étkezési normákat hoz létre, 

melyek alapjaiban ingatják meg a hagyományos konyhaművészeti 

kultúrákat.  

 

https://www.szaktars.hu/napvilag/view/csunderlik-peter-peto-peter-top-10-es-tortenelmi-slagerlistak-2017/
https://www.szaktars.hu/napvilag/view/csunderlik-peter-peto-peter-top-10-es-tortenelmi-slagerlistak-2017/
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/geopillanat-a-21-szazad-megismeresenek-terkepe/
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/geopillanat-a-21-szazad-megismeresenek-terkepe/
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/aries-paul-a-mcdonalds-gyermekei-a-vilag-mcdonaldizalodasa-uj-kiadas-2018/
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/aries-paul-a-mcdonalds-gyermekei-a-vilag-mcdonaldizalodasa-uj-kiadas-2018/
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Ron Aharoni: Matematika szülőknek 

https://edu.interkonyv.hu/book/2605-ron_aharoni_matematika_szuloknek 

Sokan szívesen segítenének gyermeküknek a matektanulásban, de túlságosan 

rettegnek attól, hogy ismét találkozzanak azzal a tárggyal, ami annyi szenvedést 

okozott nekik fiatalkorukban. Az emberek csak arra nem gondolnak ilyenkor, 

hogy iskoláskoruk óta számos új képességgel gazdagodtak. Egy felnőttnek 

sokkal nagyobb az önuralma, jobbak az absztrakciós képességei, ügyesebben 

küzd meg az összetett állításokkal, és van türelme kivárni, amíg a részletekből 

az egész kirajzolódik. Ezen képességek birtokában egyszerűbben és 

gyorsabban meg tud küzdeni az általános iskolás matematika problémáival. E 

könyv célja útmutatást nyújtani mindehhez. Segítséget kínál a szülőnek, aki 

gyermeke matektanulásának aktív részese szeretne lenni.  

Ron Aharoni az Izraeli Műszaki Egyetem professzoraként vállalkozott arra a 

kalandra, hogy általános iskolásoknak tanítson matematikát. Az élmény annyira 

megragadta, hogy az elemi matematika oktatásának szentelte energiáinak 

jelentős részét. Tapasztalataiból született ez a könyv. 

 

 

Bori István (szerk.): Milyen a magyar…? 50 hungarikum 
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/milyen-a-magyar-50-hungarikum 

Vajon milyenek a magyarok? E könyv szerzői ötven szócikkben 

fogalmazzák meg, mit gondolnak a magyar nőről, férfiról, festészetről, 

sorsról, szokásainkról, az életünkről. Írásaikkal lehet vitatkozni, lehet 

belőlük információt meríteni, illetve arra ösztökélhetik az olvasót, hogy 

elgondolkodjon azon, milyen hungarikumokat venne fel a saját szótárába. 
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