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PETRÓ Leonárd: Így születtek új terek a DEENK-ben
2019 augusztusában egyszerre kezdődött meg a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK)
legidősebb és legújabb épületének nagyszabású átépítése. Az Egyetem főépületében működő, lassan 80 éves
könyvtárunk (ma Bölcsészettudományi és Természettudományi Könyvtár – BTEK) és az alig másfél évtizede
átadott Élettudományi Könyvtár átalakítását főként a megváltozott felhasználói igények tették szükségessé, de
céljai és hatásai messze túlmutatnak a puszta infrastrukturális fejlesztésen. Ebben a cikkben a közel egy évig tartó
folyamat eredményeit és néhány tanulságát foglalja össze a szerző.
Bővebben: https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12778/14516

Tárgyszavak: Debreceni Egyetemi Könyvtár, átépítés, megújuló terek
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KÖNYVAJÁNLÓ - Kokas Károly: Kalauz a modern
könyvtárak világába. Bp: Akadémiai Kiadó, 2020.
Betekintés sorozat.
Természetesen a könyvtáraknál bekövetkezett paradigmaváltás
kihat a könyvekben tárolt tudás felhasználásának teljes
környezetére. A „könyvtár” az olvasás, a tudomány, az
ismeretszerzés „helyeként” egy sokkal komplexebb kiszolgálásra
képes világban ébred új életre. Valóságos digitális ökoszisztémák
alakulnak ki, amelyek az egykori könyvtári környezet helyébe
tolulnak. Csak egyvalami nem változik: az egész folyamat mögött
álló, azt inicializáló szakember, a könyvtáros elkötelezettsége.
A szerző ezt az átalakulási folyamatot mutatja be a múltból a
jövőbe vezető időutazásra invitálva.
Teljes szöveggel elérhető itt:
https://mersz.hu/hivatkozas/m751bkony_book1#m751bkony_book1

HÍREK - Kiadók beperelték az Internet Archívumot
Az Internet Archívum nem csupán honlapokat és régi videojátékokat tárol az 1990-es évek közepe óta, hanem
egy ideje könyvtárként is működik. A koronavírus-járvány kezdetekor az üzemeltetők úgy döntöttek, hogy 1,3
millió kötetet tesznek ingyen és korlátozások nélkül elérhetővé. Néhány szerző és kiadó ugyanakkor úgy
gondolta, hogy ez a gesztus veszélyezteti a megélhetését és ráadásul a szerzői jog megsértését jelenti. A kiadók
egy része ezért most keresetet nyújtott be az Internet Archívum ellen, amelynek így a működése is veszélybe
kerülhet. A vállalatok azzal érveltek, hogy ami történt az egyszerűen „lopás”volt.
Bővebben: https://sg.hu/cikkek/it-tech/141273/kiadok-bepereltek-az-internet-archivumot
Internet Archívum: https://archive.org/index.php

Tárgyszavak: USA, Internet Archívum/ Internet Archive, kiadók

Könyv, könyvtár, könyvtáros 2020/10. (2020. november 20.) - https://epa.oszk.hu/01300/01367/00332/pdf/
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BÓDOG András: Webinárium a mesterséges intelligencia könyvtári alkalmazásáról – 2020.szeptember
24.
A webinárium címe: Empowering Libraries & Making It Real (A könyvtárak megerősítése & Tegyük valósággá),
melyet a United Kingdom Serials Group rendezett.
Az első előadó Ken Chad könyvtári tanácsadó volt, aki általános jelleggel ismertette a mesterséges intelligencia
(MI) kérdéskörét.
Második előadó Manisha Bolina, a Yewno Discover keresőszolgáltatást mutatta be. Manapság olyan hihetetlen
mennyiségű adat vesz körül bennünket, hogy mesterséges intelligencia támogatására van szükség az optimális
információkeresés biztosítása érdekében. A Yewno Discover rendszere mély, neurális hálózatok alkalmazásával
tárja fel a hatalmas adatmennyiséget és alkot szemantikus klasztereket, melyet képszerű gráfban képes
megjeleníteni. Tulajdonképpen kulcsszavak helyett fogalmakat alkot, amelyekhez jelentés társul, növelve ezzel a
keresés hatékonyságát. A tudásgráf a releváns szakirodalom mellett a témához kapcsolódó egyéni témákat is
feltünteti, melyhez a forrást az egyetem saját intézményi repozitóriuma és egyéb dokumentumai mellett az
előfizetett adatbázisok tartalmai képezik. Ez a keresőrendszer egy hatalmas mennyiségű tudástárban képes
keresni, összefüggéseket feltárni, és mindezt vizuálisan ábrázolni. Egy ilyen rendszert használó könyvtár olvasói
felhasználói fiókjukkal bejelentkezve testre szabhatják a kereséseket. (Magyarországon a Corvinus Egyetem
alkalmazza a Yewno Discover keresőrendszerét.)
Az utolsó előadó Ben McLeish volt a Dimensions fejlesztő csapatából. Bevezetésében a Google-t hozta fel
példaként, hogy bármikor használjuk, egyidejűleg legalább négy MI alkalmazásnak is munkát aduk a
keresőkifejezések automatikus kitöltése, a releváns találatokat rangsoroló algoritmusok és a fogalmi keresés révén
(utóbbi során a Google a keresőkifejezéshez hasonló vagy szinonim fogalmakat is felkínál). A tudományos
publikációk világában mintegy 161 millió dokumentum lelhető fel, kb. 5 milliárd linkkel. Mindezek manuális
feldolgozása lehetetlen. A Dimensions gépi tanulás segítségével dolgozza fel a különböző interdiszciplináris
forrásokat. Az aktív tanulás módszerét alkalmazó gépi tanulási modell egyaránt képes feltárni a szakemberek által
feldolgozott címkézett és a feldolgozatlan, címkézetlen dokumentumokat.
A keresőrendszer kipróbálható az alábbi webcímen: http://app.dimensions.ai/discover/publication
Bővebben: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00332/pdf/EPA01367_3K_2020_10_012-014.pdf
Tárgyszavak: webinárium, mesterséges intelligencia (MI), keresőrendszerek, Yewno, Dimensions

BALOGH András: A könyvtári tájékoztatás hermeneutikai vázlata (Kitekintéssel a
természettudományos-műszaki tájékoztatásra)
Balogh András filozófiai megközelítésű cikkei többször kaptak helyet a 3K-ban. Ez a cikk is filozófiai,
hermeneutikai megközelítésben tárgyalja a korszerű könyvtári tájékoztatást.
Az egzakt, verifikálható1 ismereteket állítja szembe a szövegértelmezésen alapuló hermeneutikai
könyvtármodellel. Állítása szerint mindkét modellnek van létjogosultsága a könyvtárban. Ugyanakkor „a
mesterséges intelligencia oly mértékű változásokat indukál a könyvtári világban, a digitális korszellemben végbe
menve, melynek következtében félő, hogy a könyvtár elveszti humán jellegét”. „A könyvtári tájékoztatás
hermeneutikailag egyik legfontosabb komponense a dialogicitás, a beszélgetés.” Történetileg a
természettudományok elvesztették irodalmi-retorikus jellegüket, a tudósok eltűntek, felváltotta őket a kutató. A
jelenkori internetes/virtuális valóságban keringő ismeretek sokszor nem nyújtanak egyértelmű, hiteles
információkat, sőt, számos internetes tartalom kifejezett célja a dezinformáció terjesztése, a fake news.
Bővebben: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00332/pdf/EPA01367_3K_2020_10_018-029.pdf
Tárgyszavak: könyvtártudomány, filozófia, tájékoztatás elméleti megközelítése, virtuális tér,
természettudományos tájékoztatás, hermeneutika
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igazolható, ellenőrizhető
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KÖNYVAJÁNLÓ - SAMU Botond Gergő: Sorsfordító évtizedek térképeken, avagy miről mesélnek a
kartogramok?
A számontartott nemzet : a Trianon előtti és utáni évtizedek
Magyarországa statisztikai térképeken / [szerk. Rózsa Dávid,
Rovács Barna] ; [a szerk.-ben közrem. Derzsy Márk, Horváth
Balázs, Pásztor Angelika, Sebők Richárd] ; [a térképeket
digitalizálta ... Zombori Orsolya] ; [közread. a Központi
Statisztikai Hivatal, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár] ;
[képszerkesztő Csaba Tímea, Kerék Krisztián]. – Budapest :
Központi Statisztikai Hivatal, 2020. - 407 p. : ill., főként színes
térk. ; 27x30 cm
Megtalálható: TKP szp. 2. emelet 943.9 Sz 29
Fontos tájékoztatási eszköz, mely 238 jórészt tematikus térképet tartalmaz, melyek alapját statisztikai adatok
adják. Tartalma az 1867 és 1946 közé eső időszakot öletli fel. A könyvben tárgyalt 13 tematika felöleli az élet
minden területét, úgymint
1. Természeti környezet
2. Az ország területe és közigazgatása
3. Az országgyűlési választások
4. A hadügy, a rendészet és a rendvédelem
5. A népmozgalom és az egészségügy
6. Az anyanyelv és a nemzetiség
7. A vallási-felekezeti összetétel
8. A foglalkozásszerkezet
9. A mezőgazdaság
10. Az ipar és a bányászat
11. A kereskedelem
12. A közlekedési, a postai és a távközlési infrastruktúra
13. Az idegenforgalom
Bővebben: https://epa.oszk.hu/01300/01367/00332/pdf/EPA01367_3K_2020_10_038-049.pdf
Tárgyszavak: statisztika, térkép, Magyarország, tájékoztatási eszköz, könyvajánló

KÖNYVAJÁNLÓ - Szakmai ismeretek és készségek – átalakuló
hivatás címmel jelent meg, az MKE Kompetecia konferenciasorozat első
három évének előadásaiból szerkesztett kötet.
A kötetben 20 tanulmány olvasható neves külföldi és magyar kolléga
tollából.
Elérhető itt:

http://real.mtak.hu/116982/1/MKE_atalakulo_hivatas_2020_vegleges.pdf

http://www.kithirlevel.hu/
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40. szám

Venni olcsóbb, mint kapni: a tárgyi adományok rejtett hátulütői
A könyvtáraknak szánt természetbeni adományok egy jogi könyvtár esetében sokfélék lehetnek a
számítógépektől a képzőművészeti alkotásokon át az ügyvédi parókákig, de a legjellemzőbb itt is a könyv vagy
könyvgyűjtemény ajándékozása. A cikk az ajándékokkal kapcsolatos könyvtári költségeket és egyéb felmerülő
problémákat vizsgálja. Mivel ezek megoldására a legjobb eszköz az írott adományozási szabályzat, a szerző
felmérést végzett 30 jogi könyvtár bevonásával, hogy kiderítse, melyek a legfontosabb elemek, amiket egy ilyen
dokumentumnak tartalmaznia kell; mindezt pedig az egyesült államokbeli adózási kérdések részletes
ismertetésével egészítette ki.
Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=venni_olcsobb_mint_kapni_a_targyi_adomanyok_rejtett_hatulutoi
Forrás: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0270319X.2019.1696070 (abstract)
A teljes cikkhez KKK útján lehet hozzájutni a Könyvtártudományi Intézetből:
“What is bought is cheaper than a gift” : the hidden burdens of gifts-in-kind and policies to help / Nathan Delmar In: Legal
reference services quarterly. – Philadelphia, 1981-38. (2019) 4., p. 197-231.
Tárgyszavak: USA, állománygazdálkodás, gyűjtőköri szabályzat, ajándékozás

Keveset beszélünk az e-könyvekről
Az e-könyvek többet tudnak mint a nyomtatott könyvek: végtelen a példányszámuk - ezért a nyomtatott
könyvekkel ellentétben sosem fogynak el.
A 70-es években Hart az Illinois Egyetem hallgatója volt, amikor a fivére legjobb barátja, aki rendszergazdaként
dolgozott, korlátlan számítógép időt biztosított számára. Hálából gépelte be elsőként a Függetlenségi
nyilatkozatot, majd több más klasszikust – a Bibliát, Homéroszt, Shakespeare-t, stb. Akkor hozta létre a
Gutenberg projektet, mely ma is megtalálható a neten.
A cikk lehetőséget ad arra, hogy a Hart által feltöltött teljes szövegű adatbázist megismerjük (magyar nyelvű
könyveket is tartalmaz) (mj. Szarka Vera)
Project Gutenberg: https://www.gutenberg.org/
Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=keveset_beszelunk_az_e-konyvekrol
Forrás: https://hajonaplo.ma/irodalom/kiraly-farkas-amirol-nem-beszelunk.html

Tárgyszavak: e-könyvek, könyvtártörténet, tájékoztatási forrás

Fenntartható-e a 3D-s nyomtatás a könyvtárban?
A 3D-s nyomtatási szolgáltatás 2014 áprilisában indult a Floridai Egyetem (UF) Marston Természettudományi
Könyvtárában és az egyetemi Egészségtudományi Központ Könyvtárában, majd a következő év márciusában az
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egyetem Pedagógiai Könyvtárában. Kezdetben a könyvtárosok maguk kezelték a berendezéseket, így készítették
el a használók által személyesen benyújtott megrendelések alapján a háromdimenziós modelleket.
A könyvtári 3D-nyomtatólabor működését a könyvtár költségvetéséből és a megrendelésekből befolyt
bevételekből, valamint az ott dolgozó részmunkaidős hallgatók szövetségi támogatása (Federal Work-Study)
révén fedezik.
A részletes költségszámítások bizonyítják, hogy bérköltség támogatással fenntartható a szolgáltatás, több bevételt
termel, mint amennyi kiadás jár vele.
Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=fenntarthato-e_a_3d-s_nyomtatas_a_konyvtarban
Forrás: Retrospective analysis of a sustainable 3D printing service in an academic library / Jean Louise Bossart, Sara Russell Gonzalez, and Neelam
Bharti. In: Library hi tech. – Ann Arbor (Mich.), 1983-37. (2019) 4., p. 669-678.

A cikk teljes szöveggel elérhető a ProQuest adatbázisban Neptun kódos azonosítóval: https://bit.ly/3gSQ20l
Tárgyszavak: 3D nyomtatás, felsőoktatási könyvtár, könyvtári szolgáltatás, megtérülés
41. szám

Miért váltják le az online katalógusokat (OPAC) a keresőmotorok / keresőgépek?
A használók egyre kevesebb időt fordítanak irodalomkutatásra, és egyre inkább azt várják el, hogy közvetlenül
juthassanak a teljes dokumentumhoz, így előnyben részesítik azokat a forrásokat, melyek a teljes szövegű
anyaghoz visznek - egy újabb ok, amiért a keresőmotorok népszerűbbek. Ezért a könyvtáraknak két alapvető
területtel kell foglalkozniuk: az irodalomkutatási eszközök adaptálásával a ma és a holnap felhasználói számára,
illetve az információs műveltség fejlesztésével.
Az OPAC-ok rosszul tolerálják az elírásokat, a ragozott szóalakokat és a szinonimákat, azaz a "bizonytalan
kereséseket".
Nem így a keresőmotorok, melyek népszerűek, mert könnyen kezelhetők. Az alapjukul szolgáló technológiát
(elemzés, indexelés) intelligens módszerekkel bővítik; ezek közé elsősorban az algoritmikus, szemantikus és
statisztikai folyamatok tartoznak, de ide sorolhatók a mesterséges intelligencia és a neurális hálózatok területén
zajló fejlesztések is.
Bővebben:
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=miert_valtjak_le_az_online_katalogusokat_opac_a_keresomotorok_/_keresogepek
Forrás: Vom Katalog zur Suchmaschine / Jean-Pierre Weiner In: ABI-Technik : Zeitschrift für Automation, Bau und Technik im Archiv-,
Bibliotheks- und Informationswesen. – Wiesbaden, 1981 - 40. (2020) 1., p. 60-72.
A cikk teljes szöveggel elérhető a ProQuest adatbázisban Neptun kódos azonosítóval: https://bit.ly/3qWPU4N

Tárgyszavak: irodalomkutatás, OPAC, integrált könyvtári rendszer (IKR), mesterséges intelligencia,
szolgáltatásfejlesztés, használói élmény
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42. szám

A Michigani Egyetem Könyvtára átáll a nyílt forráskódú Folio platformra
A Michigani Egyetem 2021-re teljesen át fog állni a nyílt forráskódú Folio platformra2. Az EBSCO Information
Services fogja befogadni, ők biztosítják a kivitelezést, a képzést és a terméktámogatást, valamint hasznosítják az
EBSCO Discovery Service-szel és az OpenAthens-szel való integrációt. Az EDS lesz az elsődleges felület a
könyvtár legtöbb nyomtatott és elektronikus anyagához, míg az OpenAthens lehetővé teszi a regisztrációt.
Bővebben:
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_michigani_egyetem_konyvtara_atall_a_nyilt_forraskodu_folio_platformra_olvasoink_szav
azatara
Forrás: https://www.libraryjournal.com/?detailStory=michigan-state-university-begins-transition-to-the-folio-library-servicesplatform

Tárgyszavak: Michigan State University Libraries (USA), felsőoktatási könyvtár, katalógus, integrált könyvtári
rendszer (IKR); Ebsco, Folio
43. szám

Olvasmányok Tudástára - kerettantervre, életkorra és forrásokra optimalizálva
Az OPKM által szeptemberben közzétett Olvasmányok Tudástára segíteni kívánja a pedagógusok és a
könyvtárosok munkáját az olvasóvá nevelésben, a magyartanításban, a szabadidős olvasmányok kiválasztásában.
A gyűjtemény három részből áll.
I. "Kötelező és ajánlott" - Kerettantervek olvasmányai
II. Szabadidős szépirodalmi és ismeretterjesztő olvasmányok életkori ajánlója
A gyűjtemény oldalán találhatók tartalmi ajánló bibliográfiák link is (pl.: internetes zaklatás, étkezési zavarok,
disztópiák, hulladékgazdálkodás, a vizek védelme a gyermekirodalomban), ezek is folyamatosan frissülnek.
III. Gyermek- és ifjúsági irodalmi tartalmak (intézmények, gyűjtemények, blogok, vlogok...).
Bővebben:
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=olvasmanyok_tudastara_kerettantervre_eletkorra_es_forrasokra_optimalizalva
Forrás: https://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=554

Tárgyszavak: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM), adatbázis, könyvajánló, információforrás
44. szám

Könyvtár és fürdő terve - szinergiában (szemellenző-nyitogatás)
A pozsonyi Grössling-fürdő felújítására kiírt pályázaton egy magyar (Deichler Jakab Studio) tervezőiroda is
indult. (4. helyen végzett, tehát nem fog megvalósulni) Létjogosultságát a tervezői koncepció adja, „a mára
funkciótlan objektum nem kommunikál környezetével, és nem nyújt lehetőséget közösségi események és a
környéken lakók számára … egy jó fürdő és egy jó könyvtár létrehozása volt a célunk, azt kerestük, hogyan
tudják egymást és az épületet, a városrészt erősíteni, fejleszteni”
Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=konyvtar_es_furdo_terve_-_szinergiaban_szemellenzo-nyitogatas
Forrás: https://www.octogon.hu/epiteszet/kozossegi-ter-furdo-es-konyvtar-hataran/

2

A FOLIO egy nyílt forráskódú könyvtári szolgáltatási platform, mely alapvető funkciókat biztosít a könyvtárak számára,
beleértve a kölcsönzést, a katalogizálást és a riportokat. A modulok bővíthetők.
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Tárgyszavak: Szlovákia, Pozsony, könyvtárépítészet, innováció, szolgáltatásfejlesztés

Mit tud az Amazon, amit mi nem? - E-katalógusunk fejlesztési lehetőségei
Nem meglepő, hogy a profi e-kereskedő mindent elkövet saját nyeresége érdekében. Éppen ezért folyamatosan
fejlesztett szolgáltatásaival magához édesgeti a lehetséges vevőket. Nem a kultúraterjesztés és hasonló nemes
célok vezetik, hanem a hatékonyság. Nem szégyen tőle tanulni.
Példaként megnéztem egy keresett könyv esetében, mivel is kelleti magát pénztárcám megnyitása, azaz
megnyerésem érdekében. Párhuzamként képzeljük el, hogy ezzel egyidőben megnyitottam helyi könyvtáram
online katalógusát.
A link oldalon a katalógusban megszokott bibliográfiai leíráson és lelőhelyen túl a következőket látjuk pl.:
- könyvborító képe (nagyítható is)
- belehallgatás lehetősége
- beleolvasás lehetősége
- adatok a szerzőről; bemutatva további könyveit is
- alert (riasztás) beállítási lehetősége a szerzőre
- read-alike lista (e könyv olvasói által olvasott / megtekintett további kötetek)
- a könyvre vonatkozó rövid ajánlások, lapokból
- más formátumú kiadások (kötés, elektronikus formátumok, hangoskönyv)
- olvasói értékelések
- a könyv megosztási lehetősége a közösségi médiában
- a html-oldal beillesztési lehetősége.
(szerző: Mikulás Gábor)
Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=mit_tud_az_amazon_amit_mi_nem_-_e-katalogusunk_fejlesztesi_lehetosegei
Forrás: https://www.amazon.com/Range-Generalists-Triumph-Specialized-World/dp/0735214484

Tárgyszavak: kereskedelem, katalógus, integrált könyvtári rendszer (IKR) információ-szolgáltatás, virtuális
tájékoztatás

Megvenni vagy kölcsönözni? Egy e-könyv költségeinek értékelése
A legtöbb egyetemi és tudományos könyvtár csökkenteni kezdte fizikai könyvállományát a digitális
szolgáltatások javára. Az elmúlt 5-10 évben az igény szerinti e-könyv-gyűjteményfejlesztés általánossá vált. A
Tallini Műszaki Egyetemen (TalTech) 2013 óta érhető el a ProQuest EBook Central több, mint 800 ezres
elektronikus könyvgyűjteménye, amelyből a könyvtár az egyetemi polgárok igényei szerint bővíti a hozzáférhető
e-könyvek mennyiségét.
A tanulmány költségszámítások bemutatásával keresi a választ arra, hogy mi éri meg jobban. Az igény szerinti
beszerzés (demand-driven acquisition), vagy a rövid távú kölcsönzés (short-term loan), vagy a megtekintések
utáni fizetés (pay-per-view)?
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Összegezve a felmérések adatait, 2013 és 2018 között a TalTech könyvtárában a rövid távú e-könyv-kölcsönzés
előnyösebbnek bizonyult a címenkénti ár szempontjából.
Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=megvenni_vagy_kolcsonozni_egy_e-konyv_koltsegeinek_ertekelese
Forrás: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BL-07-2019-0100/full/html (abstract)
A teljes cikkhez KKK útján lehet hozzájutni a Könyvtártudományi Intézetből:
To buy or to borrow? Evaluating the cost of an eBook in TalTech library / Kate-Riin Kont. In: The bottom line : a financial
magazine for librarians. – New York, N.Y., 1987 -33. (2020) 1., p. 74-93.
Tárgyszavak: Észtország, felsőoktatási könyvtár, felmérés, állománygazdálkodás, finanszírozás

Ezer újkori metszetet tesz digitális közkinccsé az OSZK
Az OSZK legújabb, Régi Ritka című digitális tartalomszolgáltatása révén tovább bővül különleges
dokumentumok köre. A Régi Nyomtatványok Tára anyagából épülő, folyamatosan gazdagodó adatbázis az
intézmény által őrzött legkorábbi nyomtatványokhoz biztosít hozzáférést. Gróf Apponyi Sándor (1844-1925)
jelentős történeti forrásértékkel bíró metszetgyűjteményének mintegy ezer darabját tették virtuális közkinccsé. A
16. századtól a 19. századig terjedő időszak magyarországi eseményeit mutatja be a gazdag gyűjtemény.
Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=ezer_ujkori_metszetet_tesz_digitalis_kozkinccse_az_oszk
Forrás: http://www.oszk.hu/hirek/ezer-ujkori-metszetet-tesz-digitalis-kozkinccse-az-oszk

Tárgyszavak: Országos Széchényi Könyvtár, adatbázis, tájékoztatási forrás
45. szám

Amikor könyvtár az egész világ - Ragnar Audunson előadása a YouTube-on (20 perc)
Az Almpub projekt (Norvégia, Dánia, Svédország, Magyarország, Németország, Svájc; 2017) tanulságai szerint a
könyvtárakra egyre inkább mint találkozóhelyekre van szükség.
- Azon könyvtárhasználók aránya, akik azt válaszolták, hogy voltak könyvtári rendezvényeken 1980 és 2005/6
között: stabil 5-6%; 2017-ben a Facebook megjelenése ellenére 30%, mely még növekedni is látszik.
Magyarországon mindez 37%.
- A válaszadók 43%-a botlott bele ismerőseibe a könyvtárban, Magyarországon: 48%.
- 40% kezdeményezett beszélgetést idegenekkel a könyvtárban, Magyarországon: 45%.
- 27% elegyedett beszélgetésbe más érdeklődésű emberekkel, Magyarországon: 30%
- A magyarok 34%-a barátaival vagy kollégáival ment könyvtárba.
A könyvtár tehát változatos találkozási tér. A digitalizálás hatalmas igényt teremtett a fizikai találkozási helyek
iránt - fejtegette Radnar Audunson.
Bővebben:
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=konyvtar-definicio_-_szerep_felol_fogalmazva;_egyre_fontosabb_tere_a_talalkozasnak_audunson_

Forrás: https://bit.ly/3oygVJB

9

Tárgyszavak: YouTube előadás, ALMPUB projekt, megváltozott olvasói szokások, szolgáltatásfejlesztés,
közösségi tér

Krimijáték, mint felsőoktatási könyvtár ismertetője
Amikor az elsőéves és az intézménybe újonnan kerülő alapszakos hallgatók megérkeznek a John Jay Büntetőjogi
Főiskolára, ami egy négyéves képzést kínáló, nem bentlakásos intézmény (commuter college), szorongás töltheti
el őket a könyvtárhasználat kapcsán. A hallgatók üdvözlésére, illetve a könyvtárat a főiskolai élet fontos
alkotóelemeként való bemutatására a könyvtárosok "Szökés a könyvtárból!" címmel krimijátékot szerveznek,
melynek alapját egy valódi, 1921-es bűncselekmény képezi. A hallgatók csapatokban vetélkednek, hogy
nyomokat keressenek és megoldják a bűnügyet, felhasználva a különgyűjteményekben őrzött primer forrásokat.
A játék fő célja, hogy bevezesse a hallgatókat a könyvtár épületébe, kellemes és szórakoztató atmoszférát
teremtsen, valamint megismertesse a diákokkal az alapvető információkeresési készségeket.
Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=krimijatek_mint_felsooktatasi_konyvtar_ismertetoje
Forrás: https://robincamille.com/presentations/murder-mystery/
Tárgyszavak: felsőoktatási könyvtár, elsős hallgatók, gamifikáció, ismerkedés a könyvtárral
Összefoglaló az adatbázisok távoli elérési módjairól
Mivel a bezárás következtében ismét nagy hangsúlyt kapott a tartalmak távoli elérése, ezért készítettem egy
összegzést az adatbázisok otthoni elérési módjairól. Először a két leggyakoribbról, a proxyról és az eduID-ről
(külföldiül Shibboleth;) ) nézzünk meg egy összesítő táblázatot a legfőbb tudnivalókkal:
Elérési mód
Azonosítási rendszer

Proxy
a könyvtári rendszerhez kötődik

Jogosultak

beiratkozott egyetemi olvasók

Elérés feltétele
Azonosítás alapja

érvényes olvasójegy
olvasótípus a Corvinában
(egyetemi polgárok)
egy bejelentkezéssel elérhető az
összes előfizetett adatbázis
egy kicsit bonyolultabb a beállítása, nem minden adatbázisnál
több a hibalehetőség, csak
elérhető; minden használat
érvényes olv. jeggyel használható
előtt újra be kell jelentkezni

Előnye
Hátránya

EduID (Shibboleth)
az egyetemi rendszerhez
kötődik
egyetemi polgárok (hallgatók,
oktatók, dolgozók)
érvényes Neptun (EHA) kód
jogviszony (hallgatóknál
passzív is)
egyszerűbb a beállítása

A fentiek alapján gyakorlati szempontból úgy gondolom, hogy egyszerűbb először az eduID-s bejelentkezést
ajánlani a kérdezőnek, ha csak egy konkrét adatbázist szeretne használni, ahol van lehetőség az eduID-s elérésre.
Ezen a két leggyakrabban használt távoli hozzáférési módon kívül vannak más azonosítási lehetőségek is
bizonyos adatbázisoknál, amelyeket érdemes néhány szóval megemlíteni:
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a) Intézményi email cím: Az adatbázis a pte.hu végződésű email címe alapján azonosítja és regisztrálja a felhasználót.
Fontos infó, hogy ha úgy adódik, hogy "hivatalos" PTE-s email címmel nem rendelkező egyetemi polgár jellemzően PhD hallgató, hallgató - szeretne ilyen módon belépni, akkor érdemes rá felhívni a figyelmét, hogy a
Microsoft 365 révén ők is kaptak PTE-s email címet. Ez az, amit a bejelentkezésnél szoktunk mindig megadni,
az EHA/Neptunkód@tr.pte.hu cím; szóval ezzel tudnak ők is regisztrálni azoknál az adatbázisoknál, ahol az
emailes azonosítás is játszik.
b) Regisztráció: Az intézmény területén kell regisztrálni egy felhasználói fiókot. A rendszer megjegyzi, hogy
előfizető intézmény IP címéről történt az esemény, és legközelebb már otthonról is be lehet lépni a megadott
adatokkal.
c) Jelszó: A szolgáltató által beállított jelszóval lehet otthonról belépni, amit az adatbázis referensek tudnak
megadni az egyetemi polgároknak.
d) VPN: Távoli kapcsolódási mód, az Informatikai Igazgatóság állítja be, a felhasználónak kell igényelnie az
https://sm.pte.hu/ oldalon, és követnie a lépéseket. (Ha fenti lehetőségek egyikével sem tudja elérni az
adatbázist, mert pl. nincs hozzá eduID, és a könyvtárba sincs beiratkozva, akkor lehet ajánlani ezt a módot.)
Hogyan érhetek el magyar e-könyveket otthonról?
Bár erről már volt szó egy korábbi InformatÍv-ban is, de azóta érkezett néhány új infó is a kiadóktól (ezeket
zölddel jelöltem), így talán érdemes még egyszer végigfuttatni rajta a tekintetünket.
- A Szaktárson fent lévő kiadóknál (Attraktor, Balassi, Gondolat, Kortárs, Kronosz, L'Harmattan, Mentor,
Napvilág, Osiris, Szaktudás; valamint dec. 31-ig az Akadémiai Digitális Archívum és a Szent István Társulat) az
oldalon az 'eduID Bejelentkezés' gombot kell keresni, vagy a következő linkről rögtön megnyitható a
bejelentkeztető oldal: https://www.szaktars.hu/accounts/shibsession/?next=/
Jó tudni azt is, hogy a Szaktárson lévő kiadói csomagok közül nem mindegyikre van előfizetése a PTE-nek. Ezért, ha
bizonytalanok vagyunk, érdemes a https://www.lib.pte.hu/e-konyvcsomagok oldalon ellenőrizni, hogy tényleg
van-e az adott gyűjteményhez hozzáférésünk.
- Az Arcanum oldalán 'Bejelentkezés' -> utána jobb oldalon 'Bejelentkezés eduID fiókkal' gomb, vagy ezen a
direkt linken: https://adtplus.arcanum.hu/hu/accounts/shibsession/?next=/hu/
- Az Akadémiai Kiadó MERSZ gyűjteményénél a jobb felső sarokban belépés ikon -> 'Belépés eduID
azonosítóval' szöveg; vagy https://shibboleth.mersz.org/ vagy az egyetem területén regisztrálni kell egy
felhasználói fiókot.
- Az Akadémiai szótáraknál szintén a jobb felső sarokban belépés ikon -> 'Belépés eduID azonosítóval'
szöveg; vagy https://shibboleth.szotar.org/ vagy az egyetem területén regisztrálni kell egy felhasználói fiókot.
A
Typotex-nél
az
oldalon
jobb
felül
az
'eduID
belépés'
gomb,
https://edu.interkonyv.hu/simplesamlphp/module.php/core/as_login.php?AuthId=interkonyvsp&ReturnTo=https%3A%2F%2Fedu.interkonyv.hu%2Feduid

vagy

- A Kossuth Kiadónál az intézmény kiválasztása után jelszót kér a rendszer. Ezt Szabolccsal nekünk küldték el,
mi tudunk segíteni a PTE-s érdeklődőknek.

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