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Beszámolók, szemlék, referátumok: 
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Kossuth, 2020. 270 p. – könyvajánló  
 

 

 

KEREKES Pál (ELTE BTK Könyvtár és Információtudományi Intézet) 
könyvismertetését az alábbi gondolattal kezdi: 
„Létezhet-e szerelem két gép között?  Az Oidipus háttér nyilván kizárva, de 
digitális Otellók fojtogathatják a hűtlen áramköröket. A mesterséges intelligencia 
poszthumán világában elmosódnak az organikus és gépi létezés határai. A 
kiborgok betársulnak a halandók nagy kalandjába, a sorsok nem a végesség, 
hanem az öröklét távlataiba vesznek. 
Lehet ilyen témákról nem az ördögűzés szintjén gondolkodni, írni? Csepeli 
György új könyve megkísérli a lehetetlent, és a tudományos esszé sztenderdjein 
értekezik a számítógépes totalitásba merült élővilág jövőjéről.” 

 

Bővebben: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12714/14455 
 

Kulcsszavak: könyvajánló, mesterséges intelligencia 
 

Hírek: 

A játékok jelenthetik az oktatás jövőjét 

A szórakoztató programok még a videochat-szoftvereknél is komolyabb eredmények elérését tehetik lehetővé. A 

játékos módon tanító alkalmazások iránt az elmúlt években jelentős mértékben nőtt az érdeklődés, és a 

koronavírus-járvány csak tovább erősítette ezt a trendet. 

Különösen használható például az egészségügyben. A Göttingeni Egyetemi Klinikán a hallgatók az Emerge nevű 

szoftverrel felkészülhetnek egy sürgősségi osztály hektikus mindennapjaira. Mielőtt virtuális  orvosként 

felkeresnék  a  betegeket,  nem felejthetik el fertőtleníteni a kezeiket, különben a játék nem engedi őket tovább. 

Bővebben: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12723/14464 

Forrás: https://sg.hu/cikkek/jatek/141974/a-jatekok-jelenthetik-az-oktatas-jovojet 
 

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12714/14455
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12723/14464
https://sg.hu/cikkek/jatek/141974/a-jatekok-jelenthetik-az-oktatas-jovojet
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Kulcsszavak: oktatás, gamifikáció, játékprogramok 

 

Megmentett örökség –Hazatérő emlékeink – riport Kaposváriné Dányi Éva projektvezetővel, az OSZK 

Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály vezetőjével 

Az idegenben élő magyarok második, harmadik generációja már nem úgy őrzi identitását, ahogy szülei és 

nagyszülei, így romlásnak indultak a helyi magyar közösségek könyvtári gyűjteményei. A Mikes Kelemen 

Programnak köszönhetően a tengerentúli magyar közösségektől kb. 200.000 kötetnyi könyvtári anyag érkezett a 

Széchényi Könyvtárba, melyeknek 60%-a hasznosulni tud. 

Bővebben: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12728/14469 

Forrás: https://hajonaplo.ma/irodalom/megmentett-orokseg-hazatero-emlekeink.html? 
 
 

  
 

Kulcsszavak: magyar diaszpora, Mikes Kelemen Program, OSZK, állománygyarapodás, értékmentés 

 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 

Hivatalosan is átadták a Debreceni Egyetem megújult Egyetemi és Nemzeti Könyvtárát. Az összesen csaknem 

400 millió forintos ráfordítással megvalósult beruházásnak köszönhetően 21. századi megújult infrastruktúra 

várja a látogatókat. Az Élettudományi Épület és Könyvtár hallgatói terei 59,4 millió, míg a Főépület Egyetemi és 

Nemzeti Könyvtár terei 170,7 millió forintból újultak meg. 

Bővebben: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12730/14471 

Forrás: https://hirek.unideb.hu/hu/node/23677 
 

  
 

Kulcsszavak: DEENK, könyvtári terek megújítása, EFOP 

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12728/14469
https://hajonaplo.ma/irodalom/megmentett-orokseg-hazatero-emlekeink.html?
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12730/14471
https://hirek.unideb.hu/hu/node/23677
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KIT hírlevél: 2020/32. szeptember 2. - http://www.kithirlevel.hu/ 

 

Az akadémiai könyvtárak elkezdtek külső nyomásra üzletibb szemlélettel gondolkodni 

Az új közigazgatási menedzsment (New Public Management, NPM) azoknak a magánszektorból átvett elveknek 

és módszereknek az összessége, amelyek a közintézmények hatékonyabb és gazdaságosabb megszervezésével és 

működtetésével kapcsolatosak.  

Mind a közkönyvtárak, mind a felsőoktatási könyvtárak igyekeztek innovatív megoldásokat alkalmazni, amikor a 

könyvtár teljes képzési kínálatának tartalmát kialakították (pl. egy német közkönyvtárban: interaktív túra a 

könyvtári forrásokról, egy norvég közkönyvtárban: kódoló klubok gyerekeknek, egy finn közkönyvtárban: 

"információs piac", egy brit felsőoktatási könyvtárban: "tanulási csomópont"). Minden országban lényegesnek 

tartották együttműködő partnerek bevonását és az együttműködés fokozását, főként a stagnáló költségvetések 

miatt. Néhány országban (Egyesült Királyság, Norvégia, Németország) kiemelkedő a szektoron belüli és a külső 

partnerekkel (kiadókkal, tanárokkal, valamint más oktatási és információszolgáltatókkal) való együttműködés.  

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

Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01930826.2019.1583019?scroll=top&needAccess=true 
 

Kulcsszavak: felsőoktaási és szakkönyvtár, együttműködés nem könyvtárakkal, innováció, szolgáltatásfejleszés, 

edukáció 

 

Házhoz szállítással foglalkozó könyvtárat hoztak létre Ukrajnában 

Egy ukrajnai könyvtár honlapján ki lehet választani a kölcsönözni kívánt könyvet (maximum 2), melyet a 

könyvtár postán küld el az igénylőnek. A kölcsönzési idő nem meghatározott. A szolgáltatás ingyenes, viszont a 

könyvtári regisztrációs díjat, 299 hrivnyát (kb. 3000 Ft-ot) havonta kell fizetni.  

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

Forrás: http://life.karpat.in.ua/?p=27765&lang=hu 

Bookbox honlap: https://bookbox.ua/ 

 
 

Kulcsszavak: házhoz szállítás, pénzszerzés (fundraising) 

 

A Google projektjében teszi közzé kincseit a Cambridge-i Egyetem könyvtára 

Sir Isaac Newton angol fizikus, matematikus és csillagász egy jegyzetfüzetét, valamint a Cambridge-i Egyetem 

könyvtárának egyéb történelmi kincseit is ingyenesen megnézhetik a felhasználók egy új online galériában. 

http://www.kithirlevel.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=az_akademiai_konyvtarak_elkezdtek_kulso_nyomasra_uzletibb_szemlelettel_gondolkodni
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01930826.2019.1583019?scroll=top&needAccess=true
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hazhoz_szallitassal_foglalkozo_konyvtarat_hoztak_letre_ukrajnaban
http://life.karpat.in.ua/?p=27765&lang=hu
https://bookbox.ua/
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Newton jegyzetfüzete mellett számos kézirat, könyv és nagy jelentőségű történelmi tárgy, köztük egy 4000 éves 

agyagtábla - a gyűjteményben lévő legrégebbi írott műtárgy - is helyet kapott a Treasures of Cambridge 

University Library nevű online galériában.  

A könyvtár gyűjteményének darabjairól több mint 140 fénykép került fel a Google szolgáltatására és ez a szám a 

jövőben bővülni fog. 

Cambridge Digital Library: https://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/treasures 

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

Forrás: https://magyarnemzet.hu/kultura/az-internetre-koltoztek-a-cambridge-i-egyetem-konyvtaranak-kincsei-8596440/ 
 

 
 

Kulcsszavak: adatbázis, Google szolgáltatás, Cambridge-i Egyetem 

 

Adattudományi képzést nyújt az egyetemi könyvtár 

Az Arizonai Egyetem Könyvára nagy hangsúlyt fektet az olvasók és a munkatársak képzésére. A számítógépes 

írástudás erősítésének érdekében digitális tananyagokat fejlesztenek, külsős együttműködéseket alakítanak ki.  

Kínálatuk része, a tematikus workshopok, hackathonok (versenyműfaj, amelynek a célja rövid időn belül – 

jellemzően egy hétvége alatt -, meghatározott témában egy informatikai megoldásoon alapuló termék felépítése 

az ötlettől kezdve akár a működő prototípusig), vagy éppen a Software Carpentry (számítástechnikai ismeretek 

kutatóknak) és Data Carpentry (kutatási adatokról szóló tudás fejlesztése) kezdeményezések. 

(https://carpentries.org/) 

A könyvtárosok belső képzéséhez is hozzátartoznak az adattudományi és egyéb IT készségek elsajátítása.  

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

Forrás: Data science support at the academic library / Jeffrey C. Oliver [et al.] = Journal of library 

administration. 59. (2019) 3., p. 241 - 257. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2019.1583015?journalCode=wjla20 
 

 
 

https://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/treasures
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_google_projektjeben_teszi_kozze_kincseit_a_cambridge-i_egyetem_konyvtara
https://magyarnemzet.hu/kultura/az-internetre-koltoztek-a-cambridge-i-egyetem-konyvtaranak-kincsei-8596440/
https://carpentries.org/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=adattudomanyi_kepzest_nyujt_az_egyetemi_konyvtar
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2019.1583015?journalCode=wjla20
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Kulcsszavak: adatbázis, elektronikus adatok, képzés - oktatás, felsőoktatási könyvtár, USA, legjobb gyakorlat 

 

Platformmá kell válni, és áttetszően kell működni  

A Mastercard negyedik éve rendezi meg az Év Kereskedője versenyt, melynek célja piaci szinten felhívni a 

figyelmet a leginnovatívabb, legelőremutatóbb kereskedelmi megoldásokra. Milyen tendenciák figyelhetőek meg 

a vásárlók részéről és hogyan reagálnak ezekre a trendekre a kereskedők? Ezekre a kérdésekre keresik a választ a 

riportban. A szakértő szerint megváltoztak az ügyfél elvárások. A marketing szerepe csökken, a hangsúly az 

ügyfélélményen van. Fontos, hogy aki betér a vásárlói térbe, hozzáértő személlyel, szakértővel találkozzon, aki 

ismeri a terméket, és megfelelően reagál a vásárlói igényekre.  

A cikkben kereskedelmi gyakorlatok szerepelnek, de a tapasztalatok részben használhatók a könyvtári 

gyakorlatban is.  

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

Forrás:  https://index.hu/bcs/2019/11/12/mastercard_mondovics_peter_interju/ 
 

Kulcsszavak: analógia, ügyfélélmény, szakértői tájékoztatás, legjobb gyakorlat 

 

Hogyan 'fordítsuk magyarra' a TED-előadásokat?  

A TED-előadások szövege a TED-portálon alapesetben angolul érhetők el, de sokukat lefordítottak magyar 

nyelvre is. Erről a "Transcript" feliratra kattintva győződhetünk meg, a "magyar" kifejezést keresve. Ha ilyen 

esetben az oldal linkjének végére biggyesztjük a "transcript?language=hu" karakterláncot, akkor az előadás 

magyar szinkronnyelvre vált, amellett, hogy az előadás címét is magyarul írja ki. Ha a link kiegészítése után 

hibaoldalt kapunk, az azt jelenti, hogy nincs magyar fordítása az előadásnak.  

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

Forrás: KIT-információ 

TEDX előadások a könyvtárról: https://www.ted.com/talks?language=hu&sort=relevance&q=library 

Kulcsszavak: praktikus, TED, fordítás 

 

Újraindul a Szabad Európa, de nem Orbánnak üzennek vele 

Hosszú előkészület után, szeptember elején indult újra Magyarországon a Szabad Európa Rádió (SZER), ami a 

nevével ellentétben nem igazán rádió, hanem multimédiás tartalmat előállító hírportál.  

Az amerikai támogatású SZER célja, a kelet-európai demokráciák erősítése. 

Radió Free Europe Radio Liberty: https://www.rferl.org/ 

Szabad Európa magyar oldal: https://www.szabadeuropa.hu/ 

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

Forrás: https://24.hu/kulfold/2020/08/26/szabad-europa-radio-magyarorszag-csak-gyula/ 

 
 

Kulcsszavak: tájékoztatás - információforrás 
 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=platformma_kell_valni_es_attetszoen_kell_mukodni
https://index.hu/bcs/2019/11/12/mastercard_mondovics_peter_interju/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hogyan_forditsuk_magyarra_a_ted-eloadasokat
https://www.ted.com/talks?language=hu&sort=relevance&q=library
https://www.rferl.org/
https://www.szabadeuropa.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=ujraindul_a_szabad_europa_de_nem_orbannak_uzennek_vele
https://24.hu/kulfold/2020/08/26/szabad-europa-radio-magyarorszag-csak-gyula/
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KIT hírlevél: 2020/33. szeptember 9. - http://www.kithirlevel.hu/ 
 

A biztonságos újranyitáshoz szükséges eszközök 1.  

Az egészség megőrzését szolgálhatják többek közt: 

- Fertőtlenítőállomások a dolgozóknak és látogatóknak. 

- Érintés nélküli kölcsönzőpultok. Otthoni kiszállítás biztosítása. 

- A tárgyalók zárainak lecserélése érintésmentes digitális kapukra. 

- A publikus terekben egészségvédő pajzsok. 

- Egymástól messze elhelyezett ülések és munkaállomások. 

- Csökkenthetők a kölcsönzőpultos tranzakciók, pl. online könyvtári kártyás regisztráció, megújítás, illetve 

kölcsönzés hosszabbítás biztosításával, büntetések elengedésével. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_biztonsagos_ujranyitashoz_szukseges_eszkozok_1._olvasoink_szavazatara 

Forrás: https://www.libraryjournal.com/?detailStory=product-spotlight-essential-tools-to-keep-staff-and-patrons-safe-as-libraries-

reopen-covid-19 
 

  
 

Kulcsszavak: COVID, biztonság, olvasói terek 
 

Online könyvtárhasználati kurzus az ELTÉ-n 

A Könyvtár MOOC hasznos lehet mindazok számára, akik tudatos információkeresővé, -fogyasztóvá és -

felhasználóvá szeretnének válni. 

A kurzus célja, hogy segítséget nyújtson az egyén információs igényeinek pontos megfogalmazásában, az 

információkeresés tudatos felépítésében, minél több információforrás megismerésében és azok gyakorlati 

használatának elsajátításában. 

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

Forrás: https://www.elte.hu/content/konyvtar-mooc.t.21686 
 

Kulcsszavak: felhasználó képzés, online oktatás, ELTE 

 

A Google képkeresője megmutatja majd, hogy védi-e szerzői jog a képet 

A Google-ban, képkeresés során talált képek szerzői jogairól ad tájékoztatás az új fejlesztés. Ez abban az esetben 

működik, ha a kép feltöltője megadta a felhasználási feltételeket. A „Licensable – engedélyköteles” felirat a 

szabadon nem felhasználható képeken szerepel.   

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

Forrás: https://hvg.hu/tudomany/20200904_google_kepkereso_felhasznalasi_feltetelek_jogosultsag 

 

Kulcsszavak: Google képkeresés, szerzői jog 
 

KIT hírlevél: 2020/34. szeptember 16. - http://www.kithirlevel.hu/ 
 

A könyvtárak lehetőségei ma, a vírushelyzetben 

Legfontosabb a munkatársak biztonságának megteremtése, és a szolgáltatások átgondolása. 

http://www.kithirlevel.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_biztonsagos_ujranyitashoz_szukseges_eszkozok_1._olvasoink_szavazatara
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=product-spotlight-essential-tools-to-keep-staff-and-patrons-safe-as-libraries-reopen-covid-19
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=product-spotlight-essential-tools-to-keep-staff-and-patrons-safe-as-libraries-reopen-covid-19
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=online_konyvtarhasznalati_kurzus_az_elte-n
https://www.elte.hu/content/konyvtar-mooc.t.21686
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_google_kepkeresoje_megmutatja_majd_hogy_vedi-e_szerzoi_jog_a_kepet
https://hvg.hu/tudomany/20200904_google_kepkereso_felhasznalasi_feltetelek_jogosultsag
http://www.kithirlevel.hu/
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Ehhez javasolt eszközök (újabb KIT összeállítás): 

 munkafolyamatok átszervezése (home office, szűkített nyitva tartás, stb.) 

 rászorultak támogatása (hotspot kölcsönzés, térítésmentes maszk-akár marketing üzenettel) 

 személyes higiénia (fizikai jelenlét korlátozása, fertőtlenítő gél használata stb.) 

 érintés- és fizikai találkozás-mentes megoldások (chat referensz megoldások stb.) 

 böngészés digitalizálása (könyvborítók, ajánlók integrálása a katalógusba, dokumentumok véleményezési 

lehetősége, stb.) 

 kommunikáció (külső és belső) 

 stratégia (új szolgáltatások bevezetése, külsős partnerek bevonása, stb.) 

Az eszközök részletes kibontására a cikkben találunk ötleteket! 

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

Kulcsszavak: Covid, szolgáltatásfejlesztés 

 

11%-ra esett vissza a közkönyvtárak kölcsönzési teljesítménye a vírus hatására 

A 2019/ 2020. március-májusi kölcsönzési (kék színű) és hosszabbítási (narancs színű) mutatók láthatók az 

alábbi diagramon, mely három holland tartomány könyvtári teljesítményét hasonlítja össze.  

Link a hírhez: 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=11%ra_esett_vissza_a_kozkonyvtarak_kolcsonzesi_teljesitmenye_a_virus_hatasara 

Forrás: https://www.markdeckers.net/2020/07/tijdens-de-lockdown-leenden.html 

 
Kulcsszavak: statisztika, kölcsönzés, Hollandia 

 

Elönt a Covid-információ? 6 tipp a hiteles források kiválasztásához (olvasóink szavazatára)  

Hogyan lehet eligazodni a COVID-ról szóló információk között? A TED megkérdezte Alanna Shaikh 

közegészségügyi szakértőt. A tippeket 6 pontban foglalta össze. 

1. Az életed érintő hírekkel foglalkozz! 

2. Megbízható forrásokat válassz! 

3. Ellenőrizd, honnan jön az információ! Biztosan lektorált folyóiratból érkezett?  

4. Téged szolgáló híreket keress! Pl.: 

Think Global Health - https://www.thinkglobalhealth.org/ 

Johns Hopkins Egyetem - https://coronavirus.jhu.edu/news 

Vox - https://www.vox.com/coronavirus-covid19 

5. Légy kész változtatni szokásaidon az új információk alapján! 

6. Fordítsd az energiád inkább másra, mint hogy a tényeket tagadókkal vitatkozol! 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_konyvtarak_lehetosegei_ma_a_virushelyzetben
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=11%25ra_esett_vissza_a_kozkonyvtarak_kolcsonzesi_teljesitmenye_a_virus_hatasara
https://www.markdeckers.net/2020/07/tijdens-de-lockdown-leenden.html
https://www.thinkglobalhealth.org/
https://coronavirus.jhu.edu/news
https://www.vox.com/coronavirus-covid19
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Bővebben:  
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=elont_a_covidinformacio_6_tipp_a_hiteles_forrasok_kivalasztasahoz_olvasoink_szavazatara 

Forrás: https://ideas.ted.com/overwhelmed-by-covid-information-6-tips-to-help-you-know-what-and-who-to-trust/amp/ 

 

  
 

Kulcsszavak: Covid, hiteles információforrás, tájékoztatás 

 

Adatbázis ajánló 

 

E-könyves statisztikák 2020 első félévéből 

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt bezárások, ha másnak nem is, de az 

adatbázis és az e-könyv használatnak legalább kedveztek. Most ez utóbbiakról hoztam három diagramot, amik a 

legjobban használt címeket, kiadókat mutatják be. (Hogy aktuálisan mely kiadókra van előfizetésünk, azt a 

könyvtári aloldalon lehet ellenőrizni: https://www.lib.pte.hu/e-konyvcsomagok) 

Az általunk előfizetett kiadói csomagok közül az Akadémiai Kiadó MERSZ gyűjteménye volt a legnépszerűbb. 

Utána a sorrend körülbelül a kiadó nagyságával áll összefüggésben: a nagyobb portfólióval rendelkezőknél több 

megtekintés született, a kisebbeknél kevesebb. A lista végén lévő Kossuth Kiadó több tényező miatt kerülhetett 

az utolsó helyre: saját fejlesztésű (és méginkább fejlesztésre szoruló) honlap, kicsi gyűjtemény, EduID-s távoli 

hozzáférési lehetőség hiánya. 

 

 

Az első 10 legkeresettebb cím kivétel nélkül a már említett MERSZ csomagból került ki:    

 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=elont_a_covid-informacio_6_tipp_a_hiteles_forrasok_kivalasztasahoz_olvasoink_szavazatara
https://ideas.ted.com/overwhelmed-by-covid-information-6-tips-to-help-you-know-what-and-who-to-trust/amp/
https://www.lib.pte.hu/e-konyvcsomagok
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Az utolsó diagramon egy válogatást láthatunk minden kiadó legmagasabb használati számmal rendelkező 

kiadványából: 

 

 

InformatÍv – szakirodalmi szemle – Kiadó: PTE EK TK Információs és Olvasószolgálati Osztály 
Szerkesztők: Szarka Vera, Bedő Márta 

Felelős kiadó: Szeberényi Gábor főigazgató 


