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Könyv, könyvtár, könyvtáros 29. évf.7-8. sz. (2020. július-augusztus) -
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00330/pdf/EPA01367_3K_2020_07-08.pdf 

 

HAJNAL WARD Judit, Nicholas ALLRED, Jennifer COFFMAN: Nyári történetek. Virtuális 

könyvklub egy amerikai egyetemen 

A cikkben egy amerikai egyetem nyári oktatási programjáról, és annak megvalósításáról van szó. A virtuális 

könyvklubban, a célcsoport igényeit figyelembe véve rövid novellák elolvasását követően online beszélgetésekre 

került sor. A program meglepően népszerű volt a megfelelő irodalmi alkotások kiválasztását követően.  

Bővebb információ: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00330/pdf/EPA01367_3K_2020_07-08_013-023.pdf 
 

   

 

Kulcsszavak: virtuális oktatás, virtuális programok, könyvklub, z generáció, nyári nyitvatartás 
 

 
 

http://www.kithirlevel.hu/ 
 

A vírushelyzet hatása a könyvtárakra és a szolgáltatásokra 

 

Küzdelem az infodémiával - hol a használható vírusinformáció? 

Minden könyvtáros számára fontos lenne, hogy meg tudja védeni saját magát, a könyvtár látogatóit és a 

közösséget a járványról terjedő hamis információktól. A COVID-19 felborította az életünket, és egy új szót is 

bevezetett: ez az "Infodemic" (vírusinformáció). A Google-lel, Facebookkal és Twitterrel együttműködve a 

WHO biztosítja, hogy a saját információi jelenjenek meg a keresési eredmények elején. A tech-óriások saját 

tervvel álltak elő, hogy a platformjukon megjelenő hamis információk ellen küzdjenek. A Facebook trükközik a 

https://epa.oszk.hu/01300/01367/00330/pdf/EPA01367_3K_2020_07-08.pdf
https://epa.oszk.hu/01300/01367/00330/pdf/EPA01367_3K_2020_07-08_013-023.pdf
http://www.kithirlevel.hu/
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keresési eredményekkel, hogy hiteles orvosi forrásokhoz irányíthassa az embereket, valamint eltávolítja az 

egészségügyi szervezetek által hamisnak jelölt tartalmakat.  

Mit tehetünk, hogy megelőzzük a pánikot és hiteles információkhoz jussunk, azt közvetítsük a könyvtárlátogatók 

felé? 

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

_hol_a_hasznalhato_virusinformacio_olvasoink_szavazatara 

Forrás: https://www.infotoday.eu/Articles/Editorial/Featured-Articles/Fighting-an-International-Infodemic-142134.aspx 

 

Pár használható, és hiteles információforrás a megbetegedések számáról, megelőzésről, 

intézkedésekről (helyi, országos, Európai Uniós és világviszonylatban): 

 ÁTLÓ – Koronamonitor - Naponta frissülő adatok, grafikonok és térképek a koronavírus aktuális 

magyarországi helyzetéről: https://atlo.team/koronamonitor/ 

 Hivatalos tájékoztató oldal a koronavírusról, napi adatokkal, térképpel: https://koronavirus.gov.hu/ 

 Konzuli tájékoztatás az utazással kapcsolatos tudnivalókról: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazassal-kapcsolatos-friss-informaciok 

 Európai Uniós ügynökség - Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ:  
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic 

 Koronavírus jelentés a világ 216 országából (2 naponta frissülő adatokkal): 
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 

 

Kulcsszavak: Covid19, vírusinformáció, hiteles információ-forrás, tájékoztatás 

 

Szigorításokat vezetnek be a könyvtárakban a vírus miatt 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Facebook oldalán arról tájékoztatja a felhasználókat, hogy 

járványvédelmi megelőző intézkedésként a könyvtárakban átmenetileg csak kölcsönzési szolgáltatást 

biztosítanak. 

"Valamennyi részlegünk helyben használati és internetezési szolgáltatásai átmenetileg szünetelnek! Javasoljuk 

olvasóinknak, hogy a kölcsönzésre kiválasztott dokumentumokat lehetőség szerint előre jelezzék online 

félretétellel, vagy e-mailben, így csak át kell venniük az előre kért dokumentumokat! 

A Helyismereti gyűjteményünk személyesen igénybe vehető. Rendezvényeinken a teljes befogadó kapacitás feléig 

fogadunk résztvevőket. 

Maszk viselése, kézfertőtlenítő használata továbbra is kötelező! Megértésüket köszönjük!" 

Forrás: https://www.gyorplusz.hu/gyor/szigoritasokat-vezetnek-be-a-konyvtarakban/ 
 

Kulcsszavak: dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Győr, Covid-19, egészségvédelem 

 

Nagyot ugrott az e-könyvek értékesítése a vírusidőszakban 

2020 hatalmas fellendülést hozott az online szolgáltatásokban, például a filmek streamingjében, a videojátékok és 

a könyvek forgalmában. 2020 márciusától kezdődően a digitális könyvek értékesítése mindenhol legalább 20%-

kal nőtt (miközben a nyomtatott dokumentumok szenvedtek). A digitális könyvtári forgalom 55%-os 

emelkedéssel robbantott - írja a PublishDrive e-könyv kiadó tájékoztatója. 

2019 és 2020 között a PublishDrive-on keresztül az e-könyvek értékesítése összességében 60%-kal nőtt. A 

növekedést leginkább a mobil és táblagép-alkalmazások, az előfizetői szolgáltatások, valamint a nemzetközi 

könyvtári hálózatok adták. 

Bővebb információ: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=nagyot_ugrott_az_e-konyvek_ertekesitese_a_virusidoszakban 

Forrás: https://blog.publishdrive.com/how-to-market-your-book-to-libraries-3-tips/ 
 

Kulcsszavak: e-könyv, kölcsönzés, online szolgáltatások 

 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=kuzdelem_az_infodemiaval_-_hol_a_hasznalhato_virusinformacio_olvasoink_szavazatara
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A vírus- és az információs írástudás krízise 1.  

A pandémia alatt az információs írástudás kérdése nagy hangsúlyt kapott. A szerző, William Badke (a kanadai 

Trinity Western University könyvtárosa) az oktatás szemszögéből vizsgálata meg a kérdést. 

- Hallgatók: nagy szakadékot jelentenek az információs írástudásbeli különbségek a hallgatók közt. Főleg a 

kutatási projektek jelentenek számukra nehézséget az oktatók és könyvtárosok személyes segítsége nélkül. A 

tapasztalatok alapján egyszerű keresőkifejezést sem tud mindenki megfogalmazni. Nem tudják megítélni a 

források értékét. Nem ismerik az adatbázisokat, csak a böngészők keresőit. Segítségképpen a könyvtárak a 

karantén elején elkérték az oktatóktól a kutatási feladatokat. Információs anyagot állítottak össze a hallgatóknak, 

amelyet az oktatók megoszthattak velük a kurzushoz. 

- Kari kérdések: A professzorok sem ismerik a könyvtári lehetőségeket. Egyikük megmutatta a tervezett 

feladatot, hogy a könyvtáros ahhoz ajánljon forrásként jól érthető weboldalakat. A könyvtáros rögtön átlátta, 

hogy weboldalak helyett speciális tudományos adatforrások elérésére lesz szükség a feladat megoldásához. Más 

oktatók ragaszkodtak, hogy nyomtatott könyveket is tudjanak kölcsönözni a hallgatóknak. A hallgatókat viszont 

ez nem érdekelte, mert mindent elérhettek e-könyvek formájában és adatbázisokból. Az adatbázisokban való 

keresésekben viszont a könyvtárosoktól kérnek segítséget. 

- Társadalom: Az álhírek, megosztottság, politikai játszmák és az általánosan alacsony írástudás krízishez 

vezethet. Nehéz kiszűrni a sok üzenet közül a valóban értékeset.  

A szerző egyik fontos következtetése, hogy az oktatóknak hallgatniuk kell a könyvtárosokra! 

Egyéb fontos következtetések: 

 Alaposan hiányzik egy darab az oktatási folyamatból. 

 Nem tudjuk rövid távú, orvosló megoldásokkal kezelni a hiányosságokat. 

 Az információs műveltség oktatását mélyen és integráltan kell beépíteni az oktatás alapjába. 

 A képzett és magabiztos információfelhasználók éppoly fontosak, mint az általuk felvett tartalmak. 

Bővebb információ: 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_virus_es_az_informacios_irastudas_krizise_1._olvasoink_szavazatara 

Forrás: https://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/InfoLit-Land/COVID-and-the-Information-Literacy-Crisis-

142623.shtml 
 

   
 

Kulcsszavak: USA, felsőoktatási könyvtár, információs írástudás, tájékoztatás, adatbázisok, Covid-19  

 

Kutatások 

 

10 százalék havonta, 54 százalék soha nem jár könyvtárba (TÁRKI)  

A TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. 2020 nyarán kutatást végzett a rendszeresen olvasó, interneten 

elérhető felnőtt népesség és a teljes felnőtt magyar lakosság olvasási és könyvvásárlási szokásainak 

feltérképezésére.  

A rendszeresen olvasó népességet egy online kérdőív megválaszolására kérte a TÁRKI 2020. június 26. és 

augusztus 5. között. A kérdőívet 2910 fő töltötte ki.  

A személyes megkérdezéssel végzett reprezentatív adatfelvétel a TÁRKI negyedéves omnibusz kutatásai 

keretében zajlott, július 16 – 25. között. 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_virus-_es_az_informacios_irastudas_krizise_1._olvasoink_szavazatara
https://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/InfoLit-Land/COVID-and-the-Information-Literacy-Crisis-142623.shtml
https://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/InfoLit-Land/COVID-and-the-Information-Literacy-Crisis-142623.shtml
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A teljes magyar felnőtt lakosság esetében a könyvtárhasználattal kapcsolatos arányok: 

- 10% legalább havonta 

- 18% legfeljebb félévente 

- 18% évente legfeljebb egyszer vagy ritkábban, mint évente 

- 54% egyáltalán nem látogat könyvtárat. 

Érdemes a tanulmányba is beleolvasni, mert olyan témákat is érint, mint pl. 

 Mennyit és mit olvasnak a magyarok?  

 A könyvet nem olvasók indokai. 

 Könyvvásárlási szokások. 

 Könyvolvasási és könyvvásárlási szokások a koronavírus idején. 

Bővebb információ: 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=10_szazalek_havonta_54_szazalek_soha_nem_jar_konyvtarba_tarki 

Forrás: https://mkke.hu/mediatar/fajlok/tarki_olvasas2020_tanulmany2 

 
 

Kulcsszavak: használói igény, TÁRKI felmérés, olvasási szokások, könyvtárhasználat 

 

Könyvtári belső terek, használói igények 

 

Van, ahol még mindig nem használószempontú a polcrend - máshol példát mutatnak  

A turisztikai / földrajzi témájú könyveket lehet használó, illetve könyvtár osztályozási szempontú rendben is 

feltenni a polcra. Nem kérdés, hogy a minőséget meghatározó használó mely szempontot kedveli. 

A Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtára, és a Jászberényi Városi Könyvtár az útikönyvek esetében a 

használóközpontú elrendezést részesíti előnyben. (KIT információ) 

Felmérések szerint 5% alatt van azon használók száma, aki a keresést a katalógusban kezdi. Szerencsés eset, ha a 

katalógus a könyv címoldalát is megmutatja, s így gyorsan azonosítható pl. a színes szagos útikönyv. Ennek 

hiányában a használó méginkább fordul közvetlenül a könyvespolchoz, ahol azok kinézete tájékoztat a tartalom 

minőségéről. Ahol azonban könnyen mellbe vágja a szakrend, mely máshol akár segít a keresésben, itt azonban 

rendesen megbonyolítja a helyzetet: a keresett országról, városról szóló könyvek a használó szempontjából 

érthetetlen módon vannak (szerző szerint) szanaszét szórva. Mindez azon túl, hogy többletidőt okoz, könnyen 

fel is bosszantja a használót, s a kellemetlen fontoskodó képet (imázst) is ragaszthat a könyvtárra, könyvtárosra. 

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

_mashol_peldat_mutatnak 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=10_szazalek_havonta_54_szazalek_soha_nem_jar_konyvtarba_tarki
https://mkke.hu/mediatar/fajlok/tarki_olvasas2020_tanulmany2
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=van_ahol_meg_mindig_nem_hasznaloszempontu_a_polcrend_-_mashol_peldat_mutatnak
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=van_ahol_meg_mindig_nem_hasznaloszempontu_a_polcrend_-_mashol_peldat_mutatnak
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A témában megjelent régebbi cikk: 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=turisztikai_konyvek_a_hasznaloi_igenyek_vagy_szakrend_szerinti_a_polcrend 
 

Kulcsszavak: használói igények, polcrend 

 

Áramot termelhetnek a filológus könyvtárhasználók 

A testmozgást elősegítő eszközöket, mint például a futópadot, az irodai kerékpárt vagy az áramfejlesztő 

kerekeket az intenzív tanulási időszak előtt, közben vagy után lehet használni annak érdekében, hogy növeljük a 

koncentrációt, mozogjunk és ösztönző tanulási környezetet teremtsünk a könyvtárban. 

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

Forrás:  

https://www.fu-berlin.de/en/presse/informationen/fup/2019/fup_19_013-entspannen-unter-strom-fahrradergometer/index.html 
 

 
 

Kulcsszavak: Németország, Freie Universität Berlin, testmozgás, innováció 

 

Online szolgáltatások, virtuális környezet 

 

Szakkönyvtárak és információszolgáltatási életciklusuk 1.  

Terence K. Huwe (emeritus könyvtárigazgató, Berkeley Egyetem – Kalifornia, Munkaügyi és Foglalkoztatási Kutatóintézet) 

cikkében, az információs szolgáltatások életciklusával kapcsolatban felhívja a figyelmet arra, hogy a könyvtárak 

megítélése változik. Ma viszont a szolgáltatások virtuális, online környezetbe tevődtek át. Már kevésbé fontos a 

könyvtár fizikai közelléte.  

Bővebb információ:  
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=szakkonyvtarak_es_informacioszolgaltatasi_eletciklusuk_1._olvasoink_szavazatara 

Forrás: https://www.infotoday.com/cilmag/sep20/Huwe--Special-Libraries-and-the-Information-Services-Lifecycle.shtml 
 

Kulcsszavak: szakkönyvtárak, szolgáltatás életciklusa, használói igény 
 

Szakkönyvtárak és információszolgáltatási életciklusuk 2.  

A témával foglalkozó 2. cikkében Terence K. Huwe tovább erősíti a változás, a megújulás szükségességét.  

A tér nélküli könyvtárak jobban be tudják illeszteni magukat bárhová a szervezetben. Az online lét zajosabb mint 

bármikor. De a könyvtárak üzenete egyszerű: nálunk megvannak a válaszok és segítünk megtalálni. Ezzel lehet 

változtatni a pisszegős sztereotípián is. Az online és távoli munkavégzés formái még újak. A jövőben még ezek is 

alakulnak. De az látszik, hogy a felhasználók még mindig igénylik az információkeresésben és kiértékelésben a 

segítséget. Az eszköz változott, de a szükséglet nem. A szakkönyvtárak gyors reakciója mutatja, hogy képesek 

változtatni. Ez előre mutató a jövőre nézve. 

Bővebb információ: 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=szakkonyvtarak_es_informacioszolgaltatasi_eletciklusuk_2._olvasoink_szavazatara 

Forrás: https://www.infotoday.com/cilmag/sep20/Huwe--Special-Libraries-and-the-Information-Services-Lifecycle.shtml 
 

Kulcsszavak: szakkönyvtárak, szolgáltatás életciklusa, használói igény, tájékoztatás (virtuális) 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=turisztikai_konyvek_a_hasznaloi_igenyek_vagy_szakrend_szerinti_a_polcrend
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=aramot_termelhetnek_a_filologus_konyvtarhasznalok
https://www.fu-berlin.de/en/presse/informationen/fup/2019/fup_19_013-entspannen-unter-strom-fahrradergometer/index.html
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=szakkonyvtarak_es_informacioszolgaltatasi_eletciklusuk_1._olvasoink_szavazatara
https://www.infotoday.com/cilmag/sep20/Huwe--Special-Libraries-and-the-Information-Services-Lifecycle.shtml
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=szakkonyvtarak_es_informacioszolgaltatasi_eletciklusuk_2._olvasoink_szavazatara
https://www.infotoday.com/cilmag/sep20/Huwe--Special-Libraries-and-the-Information-Services-Lifecycle.shtml
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Miért lenne érdemes könyvtárhoz fordulnia e-könyvért a használónak? 

Riport Jentetics Kingával, a PublishDrive ügyvezető igazgatójával. „Ahogy én látom, az e-könyv nem 

konkurenciája a hagyományosnak, hanem kiegészítik egymást, [és a digitális formátum] elér egy új célközönséget 

is. Aki papírkönyvet olvas, nagyrészt soha nem olvasna e-könyvet, viszont rengeteg olyan olvasó van, aki e-

könyvet olvas, hangoskönyvet hallgat, de nem olvasna ennyi papírkönyvet. 

A print piac nagyjából beállt, viszont az e-könyv növekedett, illetve most a hangoskönyv a legnagyobb trendben 

növekedő formátum. Nyilván nagyon alacsony bázisról indul, van hová növekedni. Teljesen más esetekben 

hallgatnak az emberek hangoskönyvet, mintha olvasnának: például vezetés közben, mintha zenét hallgatnának. 

Ez egy nagyon érdekes tény a piacon…” 

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

konyvert_a_hasznalonak 

Forrás: https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/ezt-is-elintezte-a-jarvany-orokre-eltunhetnek-a-boltokbol-a-magyarok-kedvenc-

konyvei.1102602.html 

 
Kulcsszavak: e-könyv, értékesítés, trend  

 

Használói élmény: Google Scholar vs. könyvtári felfedező rendszerek 

A Google Scholar és a felsőoktatási könyvtári discovery rendszerek egyaránt fontos források az egyetemi 

polgárok számára a tudományos információ megtalálásához. Az Egyesült Államok több mint 20 állami 

tudományegyetemén tanuló vagy oktató 975 használó körében végzett online felmérés alapján jelen 

összehasonlító kutatás azt vizsgálja, hogyan és miért használják az egyetemi polgárok ezt a két forrást. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a résztvevők hasonló módon használják mindkét forrást, és mindkettőt rendkívül 

hasznosnak és jól elérhetőnek találják.  

Könyvtári discovery rendszer pl. nálunk az Ebsco Discovery Service (EDS) közös keresője (mj. RSZV) 

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

Forrás: https://thescholarship.ecu.edu/handle/10342/7832 

 

 

 
Kulcsszavak: discovery rendszerek, Google Scholar, közös katalógus, használói élmény, felsőoktatási 

szakkönyvtár, tájékoztatás 

 

Érdekességek, analógiák 

 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=miert_lenne_erdemes_konyvtarhoz_fordulnia_e-konyvert_a_hasznalonak
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=miert_lenne_erdemes_konyvtarhoz_fordulnia_e-konyvert_a_hasznalonak
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/ezt-is-elintezte-a-jarvany-orokre-eltunhetnek-a-boltokbol-a-magyarok-kedvenc-konyvei.1102602.html
https://www.penzcentrum.hu/vasarlas/ezt-is-elintezte-a-jarvany-orokre-eltunhetnek-a-boltokbol-a-magyarok-kedvenc-konyvei.1102602.html
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=mesterseges_int
https://thescholarship.ecu.edu/handle/10342/7832
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Mennyiért iratkozhattok be a fővárosi könyvtárakba diákigazolvánnyal? - Az Eduline végzi a 

marketinget 

Szükségetek lenne néhány könyvre a vizsgákhoz, vagy a szakdolgozat-íráshoz? Pénztárcabarát megoldást 

kerestek a kötelező szakirodalmak beszerzéséhez? Utánajártunk, mennyibe kerülnek diákként az olvasójegyek a 

főváros nagyobb könyvtáraiban.  

Terítéken: Országos Széchényi Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, KSH könyvtár, Országos 

Idegennyelvű Könyvtár, MTA Könyvtár beiratkozási kondíciói. 

Forrás: https://eduline.hu/campus_life/20200922_fovarosi_konyvtar_diak 
 

 
 

Kulcsszavak: fővárosi könyvtárak, beiratkozási díjak 

 

Budapesten is használhatjuk majd a Google Térkép új funkcióját - technika a könyvtári belső 

navigációra is 

Frissítést készített a Google a kiterjesztett valóságot használó Élőképhez a Térkép alkalmazásban, amit így 

hamarosan hatékonyabban használhatunk majd navigációra. 

A Google még februárban tette a magyar felhasználók számára elérhetővé a Google Térkép élőképes funkcióját, 

ami a kiterjesztett valóság segítségével navigálja a felhasználókat az úti céljuk felé.  

Több hazai könyvtárbelső is nézegethető a Google-ben, így nincs elvi akadálya, hogy az itt részletezett megoldás 

alkalmassá váljon arra, hogy mobiltelefonja segítségével a Google elvezesse a használót pl. a katalógusban 

kikeresett mű fizikai helyéhez. (MG) 

Bővebb információ: 

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

_technika_a_konyvtari_belso_navigaciora_is 

Forrás:  

https://hvg.hu/tudomany/20201002_google_maps_google_terkep_budapest_elokep_kiterjesztett_valosag_navigacio 

Tudásközpont képek a Google maps-ben: https://bit.ly/379Cf2X 
 

Kulcsszavak: praktikus, techinkai újdonság, Google maps, szolgáltatás-fejlesztés 

 

Információ-források 

 

Éles a Telex, a távozó indexesek oldala 

Tesztüzemben indul a lap, egyelőre médiaajánlat sincsen rajta.  

2020. október 2-án több száz cikkel és több mint hatvanfős kezdőcsapattal elindult a Telex.hu. 

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

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

Telex: https://telex.hu/ 

 
 

Kulcszavak: hírportál, információforrás 

 

https://eduline.hu/campus_life/20200922_fovarosi_konyvtar_diak
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=budapesten_is_hasznalhatjuk_majd_a_google_terkep_uj_funkciojat_-_technika_a_konyvtari_belso_navigaciora_is
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=budapesten_is_hasznalhatjuk_majd_a_google_terkep_uj_funkciojat_-_technika_a_konyvtari_belso_navigaciora_is
https://hvg.hu/tudomany/20201002_google_maps_google_terkep_budapest_elokep_kiterjesztett_valosag_navigacio
https://bit.ly/379Cf2X
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=eles_a_telex_a_tavozo_indexesek_oldala
http://kreativ.hu/kreativ_online/cikk/eles_a_telex__a_tavozo_indexesek_oldala
https://telex.hu/
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Mentális elsősegély - saját és mások részére egyaránt - honlapunkra kitehető link 

A Mentális Elsősegély honlapot érdemes minden könyvtár honlapjára kitenni, mivel nem tudhatjuk – nem 

láthatjuk, hogy kinek van rá szüksége.  

Mentális Elsősegély honlap: http://mentaliselsosegelynyujtas.antsz.hu/#/landing 

I Fight Depression: https://ifightdepression.com/hu/ 

Bővebb információ: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=mentalis_elsosegely_-_sajat_es_masok_reszere_egyarant_-

_honlapunkra_kiteheto_link 

Forrás: http://mentaliselsosegelynyujtas.antsz.hu/#/landing 
 

  
 

Kulcsszavak: mentális egészség, honlap, információszolgáltatás, tájékoztatás 
 

Adatbázis ajánló 
 

Szabad hozzáférésű adatbázis és e-könyv statisztikák 

Az adatbázis használati statisztikákkal kapcsolatban előfordulhat egy olyan képzetünk, hogy „szigorúan 

bizalmas” tárgyú emailben érkeznek meg, és lesötétített monitorok előtt elemzik őket a feszült adatbázis 

referensek a sokadik cigarettájuk ködfelhőjébe burkolózva.  Ez a benyomás abból adódhat, hogy a használati 

statisztikák - több más tényező mellett - valóban fontos szerepet játszanak egy adatbázis további előfizetésének 

sorsában. Viszont most néhány olyan oldalt szeretnék mutatni, ahol a fenti sztereotípiával ellentétben a mutatók 

egy része publikus, és az érdeklődők szabadon böngészhetik őket. 
 

A legnagyobb ilyen jellegű gyűjtemény az országos adatbázis-igényeket összefogó EISZ szervezet oldalán 

található. Félévenként állítják össze a magyarországi (és a határontúli magyar) előfizető intézmények adataiból a 

jelentéseket, amelyek adatbázis szerinti bontásban, csökkenő sorrendben mutatják a használati értékeket.  
 

Nemcsak minden adatbázisra kiterjedő, összefoglaló jellegű statisztikák férhetők hozzá, hanem előfordul az is, 

hogy a kiadó maga teszi nyilvánossá az adatokat. Erre nálunk példa az Akadémiai Kiadó, amely a MERSZ nevű 

e-könyv csomagjának és a szótárgyűjteményének is külön oldalt alakított ki, ahol változatos lekérdezési 

lehetőségek állnak rendelkezésre az elérési mód, a kiadványok és az intézmények vonatkozásában. Az EISZ-es 

statisztiához képest különbség még, hogy az akadémiais adatok folyamatosan frissülnek, így naprakész számokkal 

találkozunk a kereséseink során, és nyomon tudjuk követni például, hogy egy adott kiadványt mely időszakokban 

nyitottak meg többször. 
 

Mi a véleményed az InformatÍv-ról úgy általában? 
 

Kattints az általad igaznak gondolt állításra! (csak egy válasz lehetséges) 

 

o hasznos és inspiratív 

o időnként találok érdekességeket 

o az adatbázis ajánlóban sok újdonságot olvashatok 

o olvasom a szaksajtót, nem szükséges újraszemlézni 

o többnyire nincs időm elolvasni 

 

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

Felelős kiadó: Szeberényi Gábor főigazgató 

http://mentaliselsosegelynyujtas.antsz.hu/%23/landing
https://ifightdepression.com/hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=mentalis_elsosegely_-_sajat_es_masok_reszere_egyarant_-_honlapunkra_kiteheto_link
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=mentalis_elsosegely_-_sajat_es_masok_reszere_egyarant_-_honlapunkra_kiteheto_link
http://mentaliselsosegelynyujtas.antsz.hu/%23/landing
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/statisztika/archiv-statisztikak.html
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/statisztika/archiv-statisztikak.html
https://mersz.hu/hasznalat/
https://mersz.hu/hasznalat/
https://www.szotar.net/hasznalat/
http://api.lib.pte.hu/api/survey/3/1/1
http://api.lib.pte.hu/api/survey/3/1/2
http://api.lib.pte.hu/api/survey/3/1/3
http://api.lib.pte.hu/api/survey/3/1/4
http://api.lib.pte.hu/api/survey/3/1/5

