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Könyvtári Figyelő 2020 / 2. (Megjelent: 2020.augusztus 17.) -  http://ki2.oszk.hu/kf/2020/08/ 
 

A megszokottnál jóval nagyobb terjedelemben jelent meg a Könyvtári Figyelő tematikus száma, amely az idén 20 

éves Könyvtári Intézet (KI) történetét, feladatait és eredményeit tekinti át. Ebből emeltem egy talán számunka is 

hasznos és érdekes cikket. 
 

TÓTH Máté: Az ALMPUB projekt 

Az elmúlt évek legjelentősebb nemzetközi együttműködésben megvalósított kutatása, amelyben a Könyvtári 

Intézet is részt vett, az ALMPUB projekt volt (2017-2020), amely európai összehasonlításban vizsgálta a 

könyvtárak, levéltárak és múzeumok mint nyilvános intézmények szerepét a társadalomban. A cikk áttekintést ad 

a projektről, röviden bemutatja a kutatás főbb eredményeit.  

A projektet az Oslói Városi Egyetem (OsloMet) kezdeményezte és koordinálta.  

Egy, a cikkből kiragadott meglepő (?) megállapítás… 
 

„A lakossági felmérésben rákérdeztünk, hogy melyek a legfontosabb okok, amelyek miatt érdemes fenntartani a 

közkönyvtári szolgáltatásokat. A válaszadók alapvetően nagyon hasonló véleményeket fogalmaztak meg a hat 

országban a közkönyvtárak fenntartását legitimáló fő motívumokról. 

Összességében a válaszadók a következő sorrendet állították fel az általunk megadott szempontok alapján: 

1. Kulturális örökség megismertetése. 

2. Tanulás támogatása. 

3. Egyenlő hozzáférés a tudás és a kultúra javaihoz. 

4. Magas minőségű kortárs irodalom bemutatása. 

5. Az aktív állampolgársághoz szükséges információk szolgáltatása. 

6. Digitális egyenlőség biztosítása. 

7. Integráció segítése. 

8. Segíteni az embereket a szabadidő tartalmas eltöltésében. 

9. Ellátni az embereket a mindennapi boldoguláshoz szükséges információval. 

10. Kreativitás és innováció elősegítése. 

11. Fontos közösségi találkozóhely. 

12. Tér a nyilvános vitákhoz. 
 

Bővebben: http://ki2.oszk.hu/kf/2020/08/az-almpub-projekt/ 
 

Kulcsszavak: közkönyvtár, stratégia, döntéselőkészítés, primer kutatás, nemzetközi együtműködés, Almpub, 

Kulmedia, Norvég Nemzeti Könyvtár (Norvégia), Nyugat Norvégiai Főiskola (Norvégia), Tromsøi Egyetem 

http://ki2.oszk.hu/kf/2020/08/
http://ki2.oszk.hu/kf/2020/08/az-almpub-projekt/
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(Norvégia), Uppsalai könyvtárosképző egyetem (Svédország), Koppenhágai könyvtárosképző egyetem (Dánia), 

Potsdami Főiskola (Németország), Chur Egyetem (Svájc), Könyvtári Intézet, OSZK (Magyarország) 
 

 
  

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás Vol 68, Szám 5. (2020) - https://tmt.omikk.bme.hu/tmt 

 

Beszámolók, szemlék, referátumok: 

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság : könyvtár- és információtudományi tanulmányok, 2018 - 

könyvajánló 
 

 

Virágos Márta (tudományos főmunkatárs, DE Informatikai Kar) 
könyvajánlójában igényes, tudományos értékeket felmutató 
tanulmánykötetként mutatja be a 2018-as konferenciakötetet. A 
könyvtártudománnyal tudományos szinten foglalkozó hazai 
könyvtárvezetők, oktatók, Ph-d hallgatók konferencia előadásait 
tartalmazza. Többek között Fodor Péter (FSZEK), Kiszl Péter (KI), 
Tószegi Zsuzsanna (ELTE BTK), Bilicsi Erika (MTA), Winkler Bea 
(Állatorvostudományi Egyetem) stb. 
Az évente megrendezésre kerülő konferencia a Magyar Tudomány 
Ünnepén, minden év novemberében kerül megrendezésre. 
 
A konferenciákról bővebben: http://lis.elte.hu/vkkv/ 

Forrás: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12682/14421 

A kötet elérhető itt:  https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/40281 

 

Kulcsszavak: konferenciakötet, könyvajánló, hazai könyvtárügy, Magyar Tudomány Ünnepe 

 

Hírek: 

Ideje búcsút inteni a Chrome böngészőnek? 

Több jel is arra mutat, hogy a népszerű szoftver a közeljövőben elindulhat a lejtőn lefelé. Alternatívaként a 

Microsoft Edge és az Apple Safari jöhet számításba. 

Bővebben: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12700/14440 

Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/141750/ideje-bucsut-inteni-a-chrome-bongeszonek 
 

 
  

 

 

Kulcsszavak: böngészők használata, Chrome, Firefox, Edge, Safari 

 

Írhatunk úgy, mint a régi egyiptomiak 

A Google új programja hieroglifákká fordítja át a szövegeket. A Fabricius nevű új webes alkalmazás egy szótár, 

mely hatékonyan segítheti és felgyorsíthatja a szakemberek munkáját.  

Bővebben: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12701/14441 

Forrás: https://sg.hu/cikkek/it-tech/141781/irhatunk-ugy-mint-a-regi-egyiptomiak 

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt
http://lis.elte.hu/vkkv/
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12682/14421
https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/40281
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12700/14440
https://sg.hu/cikkek/it-tech/141750/ideje-bucsut-inteni-a-chrome-bongeszonek
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12701/14441
https://sg.hu/cikkek/it-tech/141781/irhatunk-ugy-mint-a-regi-egyiptomiak
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Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, dekódolás 

 

Mérföldkövek az EISZ Nemzeti Program közelmúltjából 

Az EISZ Titkárság által összeállított 2020-as számvetés, beszámoló és grafikonos megjelenítés szemléletesen 

mutatja a hazai open access megjelenések növekvő számát, a porgramiroda által nyújtott lehetőségeket. A 

COMPASS elektronikus katalógus, a hazai könyvtárak által előfizetett elelktronikus adatbázisokat mutatja meg, 

teszi kereshetővé. Innen indult a COMPASS+ szolgáltatás, ami pedig az intézményi teljesítménymérést 

támogatja. 
 

 
 

COMPASS katalógus: https://compass.mtak.hu/ 

Bővebben: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12707/14447 

Forrás: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/388-merfoldkovek-az-eisz-nemzeti-program-kozelmultjabol.html 
 

Kulcsszavak: EISZ, Compass, open access, információforrás 

 

 
 

Könyv, könyvtár, könyvtáros 29. évf.6. sz. (2020. június) - https://epa.oszk.hu/01300/01367/00329/pdf/ 

 

SZABÓ Piroska, BÓDOG András: Túl a horizonton. Online beszélgetés a könyvtárügy nemzetközi 

pionírjaival 

„Beyond the horizon” címmel, hetente megrendezésre került online beszélgetéssorozat 2020. június 18. és július 

16. között került megvalósításra. Az írás, ezen beszélgetések egybeszerkesztett változata. A beszélgetés 

https://compass.mtak.hu/
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12707/14447
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/388-merfoldkovek-az-eisz-nemzeti-program-kozelmultjabol.html
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00329/pdf/
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résztvevői a könyvtárügy meghatározó szereplői, befolyásolói. Ezekben a beszélgetésekben többnyire arra 

keresik a választ, hogy „milyen válaszok adhatók a napjainkban tapasztalt válságra, merre tart a könyvtáros 

szakma, amit a koronavírus-járvány komoly dilemma elé állított”.   

Résztvevők:  

Eric Klinenberg szociológus, író, egyetemi tanár (New York-i Egyetem) 

Eric Boeskesteijn főtanácsadó, gyermekkönyv kiadó tulajdonos (Holland Nemzeti Könyvtár) 

Marie Ostergard igazgató, (Aarhusi Városi Könyvtár - DOKK1) 

David Lankes igazgató (Dél-karolinai Egyetem Könyvtár- és Információtudományi Iskola) 

Nina Simon alapító ügyvezető (OF/BY/FOR ALL közösségfejlesztő nonprofit szervezet) 
 

Bővebben: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00329/pdf/EPA01367_3K_2020_06_027-035.pdf 
 

Kulcsszavak: nemzetközi könyvtárügy, online beszélgetés sorozat, könyvtári trendek 

 
FÜLÖP Tiffany, MUZS Krisztina: Gondolatok a 2019-es Networkshop konferenciakötetről 
 

 

A szerzők nem vállalkoztak a teljes oline konferenciakötet bemutatására, 
mely 24 előadás teljes anyagát tartalmazza, hanem kiemeltek pár 
tartalomszolgáltatás témában megjelent előadást.   
 
Bővebben: 
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00329/pdf/EPA01367_3K_2020_06_045-049.pdf 

 
A konferenciakötet elérhető:  
http://real.mtak.hu/104936/1/NWS_2019_VEGLEGES_DOI.pdf 

 
 
 

 

Kulcsszavak: könyvajánló, konferencia kötet, Networkshop 2019, hazai gyakorlat 

 

 
 

KIT hírlevél: 2020/33. augusztus 12. - http://www.kithirlevel.hu/ 
 

 

A játszótér léte növeli az emberi élettartamot. A könyvtáré is. 

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

Klinenberg szociológussal készült interjú, amelynek összefoglalója a Könyvtári Intézet honlapján olvasható. 

A gyülekezési helyek általában spontán közösségépülést eredményeznek. Egy-egy fizikai tér (park, játszótér vagy 

könyvtár) jelenléte kimutathatóan növelheti a várható élettartamot, és javíthatja a bűnözési statisztikákat is. 

Az atomizálódott, elidegenedett társadalmakkal szemben a jól működő szociális infrastruktúrával rendelkező 

társadalmak sikeresebben kezelik a válságokat. Eric Klinenberg eredetileg nem tervezett könyvtárakkal 

foglalkozni, de ahogy a közösségeket kutatta, arra a felismerésre jutott, hogy a könyvtárak jelentik szinte az 

egyetlen teret, amely ingyenesen hozzáférhető mindenki számára, és ahol a személyzet segítőkészen áll minden 

kérdéshez. Meglátása szerint szinte senkit sem zárnak ki a közkönyvtárból, csak kirívóan deviáns viselkedés 

esetén, ami nagyon nagy szó. Az inklúzió és a nyitottság fémjelzik tehát a könyvtárakat, amelyek így alapvető 

demokratikus terek a közösség számára. 

https://epa.oszk.hu/01300/01367/00329/pdf/EPA01367_3K_2020_06_027-035.pdf
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00329/pdf/EPA01367_3K_2020_06_045-049.pdf
http://real.mtak.hu/104936/1/NWS_2019_VEGLEGES_DOI.pdf
http://www.kithirlevel.hu/
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Eric Klinenberg szerint a könyvek fontosak (az írástudás, a logika, az érvelés hangsúlyozásával), ám a 

közkönyvtáraknak folyton fejlődniük kell, középpontjukban már nem mindig a könyvek, inkább a rendezvények 

állnak.  

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

Forrás: https://ki.oszk.hu/hir/konyvtartudomanyi-szakkonyvtar/tul-horizonton-beyond-horizon-online-beszelgetessorozat-3 
 

A „Túl a horizonton” online beszélgetéssorozatról bővebben a KKK aktuális számában jelent meg beszámoló. 

Itt olvasható: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00329/pdf/EPA01367_3K_2020_06_027-035.pdf 

 

Kulcsszavak: könyvtári szolgáltatás megtérülése, tervezés, stratégia, innováció, szolgáltatásfejlestés, 

könyvtárépítés  

 

Egy amerikai könyvtáros drónnal szállítja házhoz a könyveket 

A koronavírus-járvány miatt hónapokig zárva voltak a könyvtárak, és Amerikában ez továbbra is így van. Egy 

amerikai iskolai könyvtáros, Kelly Passek tisztában van vele, milyen fontos, hogy a gyerekek nyáron is hozzá 

tudjanak jutni az olvasmányaikhoz. A könyvek célba juttatásához egy drónt talált a legalkalmasabbnak. Egy cég 

segítségével, amelynek a fő profilja a kisebb csomagok gyors házhoz szállítása, a könyvtáros megvalósíthatta az 

ötletét: létrehozott egy olyan felületet, ahol a gyerekek jelezhetik, milyen könyvet szeretnének elolvasni, később a 

könyvtáros begyűjti ezeket, majd a drón segítségével pedig házhoz szállítja a küldeményt. 

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

Forrás: https://bobbybones.iheart.com/content/2020-06-21-tmsg-librarian-delivers-books-to-kids-by-drone/ 

 

   

Kulcsszavak: technika, drón, kölcsönzés, USA 

 

Bővül a DIA adatbázisa - benne pl. Nyírő József, Polcz Alaine, Weöres Sándor 

113 új taggal bővülhet a Digitális Irodalmi Akadémia link jelenleg 100 fős adatbázisa. A következő három évben 

kötnek szerződést a jelöltek örököseivel, így több mint duplájára nőhet a digitalizált művek száma. A listán 1949 

után elhunyt magyarországi, határon túli és emigráns alkotók szerepelnek. 

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

Forrás: https://kultura.hu/113-uj-posztumusz-taggal-bovulhet-a-dia-digitalis-konyvtar/ 
 

Kulcsszavak: adatbázis, DIA, információforrás tájékoztatáshoz 
 

 

KIT hírlevél: 2020/31. augusztus 26. - http://www.kithirlevel.hu/ 

 

Harc az infodémiával: új stratégiák a tudatos hírfogyasztásban 

A Pew Research kutatása szerint az amerikaiak fele nem tudja megkülönböztetni az álhíreket a valódi hírektől a 

koronavírussal kapcsolatban. Egy másik, 2019-es kutatás eredményei azt mutatták, hogy a középiskolások 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_jatszoter_lete_noveli_az_emberi_elettartamot._a_konyvtare_is
https://ki.oszk.hu/hir/konyvtartudomanyi-szakkonyvtar/tul-horizonton-beyond-horizon-online-beszelgetessorozat-3
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00329/pdf/EPA01367_3K_2020_06_027-035.pdf
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=egy_amerikai_konyvtaros_dronnal_szallitja_hazhoz_a_konyveket
https://bobbybones.iheart.com/content/2020-06-21-tmsg-librarian-delivers-books-to-kids-by-drone/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=bovul_a_dia_adatbazisa_-_benne_pl._nyiro_jozsef_polcz_alaine_weores_sandor
https://kultura.hu/113-uj-posztumusz-taggal-bovulhet-a-dia-digitalis-konyvtar/
http://www.kithirlevel.hu/
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legalább kétharmada nem ismeri fel egy hír eredeti forrását; nem tudják különválasztani a híreket a reklámoktól. 

A romló tendencia miatt a médiaműveltség fejlesztését Amerikában már 14 állam törvénybe fektette. A cikk 

azokat az iskolásoknak szóló oldalakat mutatja be, amelyek segítségével értékelhető egy forrás tényszerűsége. 

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

Forrás: https://www.slj.com/?detailStory=Fighting-the-Infodemic-New-Strategies-for-News-Literacy-libraries-schools-students 

 

Kulcsszavak: álhírek, edukáció, kritikus olvasás, hiteles információforrások, középiskolások 

 

Átadták a Méliusz konténer-könyvtárát - nem zsúfolják könyvekkel 

Az augusztus 12-én bemutatott debreceni mobil könyvtár egyszerre nyújt kényelmes olvasási lehetőséget, pár 

száz könyvtári dokumentum kihelyezésére teret, wifi-szolgáltatást, IKR eszközök és könyvtári adatbázisok 

elérését, valamint színteret kisebb közösségek számára a családias beszélgetésekhez, gyermek kézműves 

foglalkozásokhoz, előadásokhoz. 

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

Forrás: http://debrecen.imami.hu/helyi-hirek/kontener-konyvtar-nyilt-belvarosban 

Videó: https://www.dehir.hu/kultura/varosreszrol-varosreszre-vandorol-a-debreceni-kontenerkonyvtar/2020/08/12/ 

 
 

Kulcsszavak: innováció, szolgáltatásfejlesztés, közkönyvtár, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, 

rendezvények 

 

Virtuális lesz az Amerikai Könyvtárak Szövetségének januári konferenciája  

A COVID-19 megjósolhatatlansága miatt és a júniusi konferenciájuk sikeres online változata után a szervezet 

bejelentette, hogy a következő, 2021 januárjára tervezett indianapolisi gyűlés is teljesen virtuális lesz. Az előadók 

előzetes listáját ősszel jelentik be, a programokra, kiállításokra is sorban fény derül majd. Előnyként értékelték, 

hogy a nyári virtuális gyűlés sokkal több ember számára tette lehetővé a részvételt, mivel az utazás sem volt 

akadály.  

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

Forrás: https://www.libraryjournal.com/?detailStory=ALA-takes-2021-midwinter-meeting-virtual-library-covid-19 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=harc_az_infodemiaval_uj_strategiak_a_tudatos_hirfogyasztasban_olvasoink_szavazatara
https://www.slj.com/?detailStory=Fighting-the-Infodemic-New-Strategies-for-News-Literacy-libraries-schools-students
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=atadtak_a_meliusz_kontener-konyvtarat
http://debrecen.imami.hu/helyi-hirek/kontener-konyvtar-nyilt-belvarosban
https://www.dehir.hu/kultura/varosreszrol-varosreszre-vandorol-a-debreceni-kontenerkonyvtar/2020/08/12/
https://2020.alavirtualevent.org/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=virtualis_lesz_a_teli_konyvtaros_vandorgyules_olvasoink_szavazatara
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=ALA-takes-2021-midwinter-meeting-virtual-library-covid-19


7 
 

 

Kulcsszavak: legjobb gyakorlat, belső kommunikáció, szakmai rendezvény, online előadások, USA 

 

Hogyan kezeljük a referenszpult forgalmának további csökkenését? 

A globális könyvtári trendek mindenhol a referensz kérdések számának csökkenését jelzik. Az észak-amerikai 

Austin Peay Állami Egyetem könyvtárában a 2004/05-ös tanévben még több mint 8800 kérdésre adtak választ, 

ám ez a szám a 2014/15-ös tanévben épphogy meghaladta a 3000-et. Az intézményben a használati adatok 

csökkenésére reagálva átszervezték a szolgáltatást. 

Az egyik első új változtatás a referenszkérdés-statisztika felvételének módszertanában történt; ezt követte a kérés 

esetén reagáló, ügyeleti rendszerben működő modell bevezetése, amelyet kutatási útmutatók készítésével, a 

közösségi médiában végzett népszerűsítő tevékenységgel, használóképzéssel, valamint egyéni konzultációk 

biztosításával egészítettek ki.  

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

Forrás: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133319302204?via%3Dihub 
 

 
 

Kulcszavak: kutatás, USA, referensz kérdések, felsőoktatási könyvtár, személyes jelenlét  

 

Majd' ezer 1850 előtti digitalizált térkép az OSZK-tól: Földabrosz 

"Földabrosz" néven új digitális tartalomszolgáltatást indít az Országos Széchényi Könyvtár. A folyamatosan 

bővülő adatbázis jelenleg csaknem ezer, 1850 előtt nyomtatott hazai és külföldi térképet tartalmaz a könyvtár 

alapítójától, gróf Széchényi Ferenctől (1754-1820) származó gyűjteményből. 

A többszempontú keresőrendszer segítségével földrajzi elhelyezkedés (világ, Európa, Magyarország, távoli tájak) 

és tematikus csoportosítás (történelmi, hadtörténelmi, város-, hajózási és általános térképek) szerint is lehet 

böngészni.  

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=majd_ezer_1850_elotti_digitalizalt_terkep_az_oszk-tol_foldabrosz 

Forrás: http://www.oszk.hu/hirek/foldabrosz-uj-digitalis-tartalomszolgaltatas 

Földabrosz adatbázis: https://foldabrosz.oszk.hu/ 

 

Kulcsszavak: információforrás, adatbázis, tartalomszolgáltatás, régi térképek (1850 előtti), kutatóknak 
 

 

Adatbázis ajánló 

 

Hogyan keressünk a Szaktárs-könyvek között kiadási év szerint? 

Biztos tudtok róla, hogy nemrégiben elérhetővé váltak az Akadémiai Digitális Archívum és a Szent István Társulat 

több ezer e-könyvet tartalmazó gyűjteményei a https://www.szaktars.hu/ oldalon az év végéig.  

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hogyan_kezeljuk_a_referenszpult_forgalmanak_tovabbi_csokkeneset
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133319302204?via%3Dihub
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=majd_ezer_1850_elotti_digitalizalt_terkep_az_oszk-tol_foldabrosz
http://www.oszk.hu/hirek/foldabrosz-uj-digitalis-tartalomszolgaltatas
https://foldabrosz.oszk.hu/
https://www.szaktars.hu/
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Ehhez a jó hírhez kapcsolódóan szeretnék most megmutatni egy módszert, aminek segítségével kiadási év 

szerint is kilistázhatjuk a Szaktárs-on előfizetett kiadói könyvcsomagokat.  

A szaktars.hu oldalon található meg a magyar nyelvű e-könyv-gyűjteményünk jelentős része. A közös platform 

nagy könnyebbséget jelent a keresésekkor, viszont van egy olyan hiányossága, hogy a kiadói kínálat csak abc 

rendben, és - néhány esetben - témakör szerinti csoportosításban jeleníthető meg. Viszont, ha mondjuk a 

legfrissebb címekre lennénk kíváncsiak, akkor nincs rá lehetőségünk, hogy kilistázzuk őket az oldalon.  

Erre a problémára jelent egy kerülőutat, ha letöltjük a címlistát, mert ebben viszont szerepelnek a kiadási évek.  

 

Most ennek a lépései következnek egy példán keresztül: 
 

1. Nyissuk meg az egyik kiadó Szaktárs-as oldalát (pl.:https://www.szaktars.hu/akademiai/). 
 

2. Görgessünk az oldal legaljára, keressük meg jobb oldalon a „KBART” gombot, kattintsunk rá, és töltsük le a 

gépünkre a txt fájlt. 
 

 

 

 

3. Nyissunk meg egy teljesen üres Excel munkafüzetet. 

4. A felső menüsorban kattintsunk az „Adatok” fülre, és alatta a „Szövegből” ikonra. 

 

 

 

 

5. Keressük meg és válasszuk ki a korábban lementett kiadói txt fájlunkat, majd kattintsunk a „Beolvasás” 

gombra. 

6. Az első ablakban látjuk, hogy valami nincs rendben, mert a szövegünkben itt-ott furcsa krikszkrakszok 

jelennek meg. Ez a helytelen karakterkódolás miatt van, de szerencsére könnyen orvosolható. Az ablakban 

középtájon van egy „A fájl eredete” legördülő menü, ahol a „Windows (ANSI)” van kiválasztva. Ehelyett kell 

választanunk egy másik fajta kódolást. Ehhez a legördülőben a csúszkát a legaljára kell vinnünk, majd kicsit 

feljebb tekerve ezt kell megkeresnünk és rákattintanunk: „65001:Unicode (UTF-8)” 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.szaktars.hu/akademiai/
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7. A feladat oroszlánrészén már túl vagyunk, menjünk a „Tovább” gombra. A következő ablakban ellenőrizzük, 

hogy a „Határoló jelek” alatt a Tabulátor van-e bejelölve. Utána szintén menjünk a „Tovább”-ra, majd a 

„Befejezés”-re. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Az utolsó kis ablaknál kattintsunk a munkalapon a bal legfelső (A1) cellára (ha nem azon állnánk): itt fog 

kezdődni a táblázat. 

10. Miután szerencsésen megjelentek az adatok, kattintsunk a képernyő bal oldalán, a sorszámozásnál az 1-esre: 

ezzel kijelöltük az első sort; majd kattintsunk a „Szűrő” ikonra. Láthatjuk, hogy az oszlopok tetején megjelentek 

a szűrő nyilak. 

 

 

 

 

 

11. A kiadási évet a „date_first_issue_online” oszlopban találjuk. A kis nyílra kattintás után a csökkenő sorrend 

szerinti rendezést célszerű választani, ha a legfrissebb kiadványokat szeretnénk látni.  
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