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Hírek - Mit rejt magában az EKK Szakirodalmi elemző munkacsoport? 

2020 őszén alakult meg a Szakirodalmi munkacsoport az EKK égisze alatt. Célja, hogy tájékoztató anyagok, 

elemzések összeállításával támogassa az egyetemi könyvtárakat szakirodalmi gyűjteményfejlesztési munkájukban, 

beszerzéseik tervezésében, befektetéseik minél jobb hasznosulásában és az egyetemi kutatómunka láthatóvá 

tételében. Munkájuk során figyelemmel kísérik a hazai és nemzetközi trendeket, lehetőségeket.  

A csapat kis létszámmal indult: egyelőre 4 könyvtár 5 munkatársa alkotja, munkájukat Marton József koordinálja.  
 

     
Marton József  
(BME OMIKK) 

Varga Ádám Szilveszter 
(DEENK) 

Balla Enikő  
(BME OMIKK) 

Ésik Szabolcs  
(PTE EKTK) 

Hoczopán Szabolcs 
(SZTE KK) 

 

Forrás: https://ekk.org.hu/2021/01/14/mit-rejt-magaban-az-ekk-szakirodalmi-elemzo-munkacsoport%e2%80%8b/ 
 

Tárgyszavak: Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (EKK), adatbázisok, elemzés 

 

Hírek - Új szolgáltatás indult a közelmúltban az SZTE Klebelsberg Könyvtárban  

A Klebelsberg Könyvtár Contenta elnevezésű repozitórium rendszerét 11 adattár alkotja, amelyek nemrégiben 

közösen kereshetővé váltak.  A cikkben Dr. Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno 

Könyvtárának informatikai főigazgató-helyettesének sorait olvashatjuk.  

A repozitórium közvetlenül itt található: http://contenta.ek.szte.hu, de a könyvtár honlapján (http://www.ek.szte.hu), a 

középső nagy keresődobozban a harmadik panelre kattintva érhető el.  

A technikai- és informatikai háttérről a Könyvtár informatikai és adatgazdálkodási egység két munkatársa, 

Sándor Ákos és Farkas Richárd számolt be a 2020-as NETWORKSHOP konferencián. Az előadás itt olvasható: 

http://real.mtak.hu/119185 
 

 
 

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt
https://ekk.org.hu/2021/01/14/mit-rejt-magaban-az-ekk-szakirodalmi-elemzo-munkacsoport%e2%80%8b/
http://contenta.ek.szte.hu/
http://www.ek.szte.hu/
http://real.mtak.hu/119185
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Tárgyszavak: Klebelsberg Kuno Könyvtár (Szeged), repozitórium, Contenta, közös katalógus 

 

 
 

http://www.kithirlevel.hu/ 

 

3. szám 

A felsőoktatási könyvtárak a vírus utáni időben... Lehetséges sikermutatók 1. - hibrid szolgáltatások   

A COVID-19 miatti bezárások a felsőoktatási könyvtárakat is átalakították. Megnőtt a digitális gyűjtemények és 

az online programok szerepe, viszont hiányzik a személyes tájékoztatás és a tanulótér, amelyekre a jövőben is 

szükség lesz. A járvány okozta hatások megváltoztatják a felhasználói szokásokat is.  

A Library Journal felvázolt néhány forgatókönyvet (6 féle víziót), hogy a könyvtárak hogyan válhatnak a hallgatói 

sikerek központjává. Például: 
 

1. vízió. A könyvtár mint fizikai és virtuális hallgatói sikerközpont: Rita találkozik hallgatói segítőjével a 

könyvtárban egy közelgő teszt miatt. Aztán ugyanott egy író és egy adatelemző coach segít neki az oltásokról 

szóló publikációjában, amin el is kezd dolgozni. Mindehhez a helyet és a találkozókat egy könyvtári online 

platformon foglalta le, amiről emlékeztetőket is kapott. 
 

2. vízió. Hibrid programok és szolgáltatások: Eleanor és Joel a félévben statisztikára jár, de Joel inkább a 

campuson, Eleanor online követi az R statisztikai szoftverkörnyezetről szóló workshopot. A kurzusok felvételről 

is visszanézhetők, hogy segítsék a különböző tanulási stílusokat. 
 

3. vízió. A speciális gyűjtemények és archívumok elsődleges helye a virtuális tér: Priya és Sarah az egyetemi 

aktivizmussal foglalkozik projektjében. Megnéznek egy orientációs videót, rákeresnek a fotóarchívumban 

képekre, aztán Zoomon beszélnek az archívum egyik munkatársával. Miután személyesen is jártak az 

archívumban, gépi tanulással kezdik elemezni a szövegekben található mintázatokat. Majd másodlagos 

forrásokkal kontextusba illesztik azokat.  

Bővebben: 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_felsooktatasi_konyvtarak_a_virus_utani_idoben..._lehetseges_sikermutatok_1._-

_hibrid_szolgaltatasok_olvasoink_szavazatara 

Forrás: https://www.libraryjournal.com/?detailStory=Visions-of-Success-Academic-Libraries-in-Post-COVID-19-World 

 

  
 

Tárgyszavak: Covid19, online szolgáltatások, olvasói terek, új szolgáltatások 
 

Virtuális könyvespolcokkal teremt nagyobb bizalmat az Internet Archive 

Egyre több kulturális élményünk kötődik az internethez, de vajon ugyanazt kapjuk digitálisan, mint egy 

koncerten, felolvasáson, múzeumban vagy színházban? Az Internet Archive a Library Explorer projekttel arra 

tett kísérletet, hogy a keresőmotorok hatékonyságának szempontját mellőzve visszaadja a könyvtárban 

böngészés esszenciális élményét. 

A polcokon a könyvek úgy jelennek meg, mintha térbeli tárgyak lennének, a csúszka húzkodása pedig a polcok 

menti sétálást imitálja. A látogató ráadásul saját ízlése szerint állíthatja be a megjelenést: a könyvek borítóikkal, 

gerincükkel vagy akár perspektívában is nézegethetők.  

http://www.kithirlevel.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_felsooktatasi_konyvtarak_a_virus_utani_idoben..._lehetseges_sikermutatok_1._-_hibrid_szolgaltatasok_olvasoink_szavazatara
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_felsooktatasi_konyvtarak_a_virus_utani_idoben..._lehetseges_sikermutatok_1._-_hibrid_szolgaltatasok_olvasoink_szavazatara
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=Visions-of-Success-Academic-Libraries-in-Post-COVID-19-World
https://openlibrary.org/explore
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Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=virtualis_konyvespolcokkal_teremt_nagyobb_bizalmat_az_internet_archive 

Forrás: https://www.kulter.hu/2021/01/online-is-elveszhetunk-a-konyvespolcokon/ 

 
 

Tárgyszavak: digitális archívum, online dokumentumok/ e-könyv, innováció 

 

Új, ingyenes oktatási platform indult, természettudományos tárgyakkal 

Új, ingyenes digitális tanítási platform indult múlt hétfőn, Tansegéd.hu néven. Az oldal egy ingyenes online 

tudásbázis, oktatást és tanulást segítő szemléltető és háttéranyagokkal.  

Az oldalt a Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Közhasznú Alapítvány (Sz2 Alapítvány) 

hozta létre. Az alapítvány a fiatalon elhunyt névadó, Szabó Szabolcs vezető szaktanár eszmeiségét szeretné 

tovább vinni, és mint közleményükben írták, "a tudományos oktatás fényes múltjára büszke, jelenéért aggódó és 

jövőjéért tenni akaró platformként kívánja szolgálni pedagógusok, pedagógushallgatók, diákok, szülők, 

szimpatizánsok és a szakembereket munkaadóként foglalkoztató szervezetek építő együttműködését". 

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

Forrás: https://qubit.hu/2021/01/11/uj-ingyenes-oktatasi-platform-indult-termeszettudomanyos-targyakkal 

 

Egyéb tudásbázis: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu 
 

  
 

Tárgyszavak: adatbázis, általános- és középiskolásoknak, oktatás, információs forrás 
 

4. szám 

Netflix-ajánlások téma - másodszor: legyen élvezet a katalógushasználat 

A Netflix (de pl. a Facebook is) nem véletlenül összpontosít a kereshetőséggel szemben az ajánlásokra. S ez - 

legalábbis az ajánlások erősítése - a könyves portálok üzemeltetésének is fontos felülértékelési szempontja.  

Érdekes, hogy az Internet Archive új szolgáltatása sem ezen az úton indult: "A Netflixszel vagy Spotify-jal 

ellentétben nem ajánl hasonló címeket egy-egy találat után. Ehelyett kezdődhet a böngészés a nulláról, akárcsak 

egy könyvtárba belépve." 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=virtualis_konyvespolcokkal_teremt_nagyobb_bizalmat_az_internet_archive
https://www.kulter.hu/2021/01/online-is-elveszhetunk-a-konyvespolcokon/
https://tanseged.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=uj_ingyenes_oktatasi_platform_indult_termeszettudmanyos_targyakkal
https://qubit.hu/2021/01/11/uj-ingyenes-oktatasi-platform-indult-termeszettudomanyos-targyakkal
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu
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Felnőtt egy generáció, ami örül a profilozásnak. El is várják. Egy ilyen stratégia szerint a könyvtár szórakoztató 

módon jeleníti meg a katalógus adatait a használók számára. Az ajánlók alapjául szolgáló profilozás lehetőségét a 

kölcsönzési történet, illetve feldolgozott metaadatok teremtenék meg. 

Bővebb: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=netflix-ajanlasok_tema_-_masodszor_legyen_elvezet_a_katalogushasznalat 

Forrás: KIT összeállítás 
 

Tárgyszavak: katalógus, profilírozás, informatikai fejlesztés, szolgáltatásfejlesztés 

 

Sanzon, tánczene, katonadal, korai dzsessz, magyar nóta és kabarék, jelenetek, 1904-62 - az OSZK-ban 

Az OSZK-ban több, mint 2600 digitalizált hangfelvétel vált meghallgathatóvá a nagyközönség és a kutatók 

számára. A Hangtár digitális adatbázis jó 150 órányi archív hanganyagot tett közkinccsé az OSZK 

Színháztörténeti és Zeneműtár gramofonlemez-gyűjteményének anyagából. 

A böngészni vágyók tíz kategória közül válogathatnak.  

Az összeállítás középpontjában a zenei műfajok (operett, sanzon, tánczene, katonadal, korai dzsessz, magyar 

nóta, népzene - kiemelten a Patria sorozatának néhány lemeze -, klasszikus zenei hanganyagok) állnak, továbbá 

prózai hangdokumentumok (mesék, korai kabarék, klasszikussá vált jelenetek) is helyet kaptak a válogatásban. 

Bővebben: 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=sanzon_tanczene_katonadal_korai_dzsessz_magyar_nota_es_kabarek_jelenetek_1904-62_-

_az_oszk-ban 

Forrás: https://infovilag.hu/hangok-a-multbol-jo-evszazados-hanglemezek-hallgathatok-online/ 

A HANGTÁR érhető itt: https://hangtar.oszk.hu/ 
 

  
 

Tárgyszavak: adatbázis, OSZK, hangtár, információs forrás 

 

Kilőtt a látogatottsága az internetes keresőnek, amely legyűrné a Google-t - DuckDuckGo 

Létezik több olyan alternatív kereső, amely nem kíváncsi a felhasználók adataira. Ilyen például a már magyarul is 

elérhető DuckDuckGo nevű kereső is, ami nem épít profilt a felhasználói adatokból. Ennek köszönhetően 

minden alkalommal, amikor valamire rákeresünk a mögötte dolgozó motorral, olyan, mintha legelőször 

használnánk a szolgáltatást.  

A már Magyarországon is elérhető DuckDuckGo 2020-ban 62 százalékos növekedést produkált, néhány napja 

pedig az egy nap alatt indított lekérdezések száma átlépte a 100 milliót. 

Személyes tapasztalat: a DuckDuckGo inkognitóban való keresési előnye mellett hátrányokkal is bír: a magyar 

találati halmaza jóval kisebb, mint legnagyobb vetélytársáé, amely a használói elégedettség - lényegében a profit - 

érdekében számos kényelmi szolgáltatást épített be kínálatába. (MG) 

DuckDuckGo: https://duckduckgo.com/ 

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

t_-_duckduckgo 

Forrás: https://hvg.hu/tudomany/20210121_duckduckgo_kereso_felhasznalok_lekerdezesek_szama 
 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=netflix-ajanlasok_tema_-_masodszor_legyen_elvezet_a_katalogushasznalat
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=sanzon_tanczene_katonadal_korai_dzsessz_magyar_nota_es_kabarek_jelenetek_1904-62_-_az_oszk-ban
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=sanzon_tanczene_katonadal_korai_dzsessz_magyar_nota_es_kabarek_jelenetek_1904-62_-_az_oszk-ban
https://infovilag.hu/hangok-a-multbol-jo-evszazados-hanglemezek-hallgathatok-online/
https://hangtar.oszk.hu/
https://duckduckgo.com/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=kilott_a_latogatottsaga_az_internetes_keresonek_amely_legyurne_a_google-t_-_duckduckgo
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=kilott_a_latogatottsaga_az_internetes_keresonek_amely_legyurne_a_google-t_-_duckduckgo
https://hvg.hu/tudomany/20210121_duckduckgo_kereso_felhasznalok_lekerdezesek_szama
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Tárgyszavak: internetes kereső, adatvédelem, információs forrás 

 

Írásra, publikálásra készíti fel a tizenéveseket New York Közkönyvtára 1.  

- A New York-i Közkönyvtár szolgáltatása, hogy honlapján publikációs, pályázati lehetőséget nyújtó oldalakat 

gyűjt össze tinédzserek számára, azért, hogy kutatási és szervezési készségeiket fejlessze.  

Néhány kiemelt példa a válogatásban ajánlott írásos pályázatok közül. A pályázatok angol nyelvűek, de egy 

részük nemzetközileg is pályázható (és akár jó példát adhatnak hazai listák készítésére is - szerk.): 

- Apprentice Writer: 2021. március 15-ig pályázható középiskolásoknak szépirodalom, emlékirat, személyes 

esszé, vers vagy fotó feltöltésével. 

- World Historian Student Essay Competition: május 1-ig a diákok legalább ezer szavas esszében mutathatják be, 

hogy szerintük a történelem hogyan hatott jelenlegi életünkre. 

- Teen Ink Magazine: a magazin folyamatosan jelenteti meg 13-19 évesek cikkeit, költeményeit, fotóit, videóit és 

akár regényeit, könyveit is.  

Bővebben: 
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=irasra_publikalasra_kesziti_fel_a_tizeneveseket_new_york_kozkonyvtara_1._olvasoink_szav

azatara 

Forrás: https://www.nypl.org/blog/2020/10/26/writing-competitions-young-adults 
 

Tárgyszavak: New York Public Library, új szolgáltatás, pályázat, honlap, tájékoztatás 

 

5. szám 

Itt egy zöld könyvtár! - Varsó, egyetemi 

Mitől zöld ténylegesen egy könyvtár? Érdemes hozzá ismét átgondolni a SEXI modellt: 

A SEXI modell három olyan területre mutat rá, melyekben kívánatos a könyvtárak - és a könyvtári rendszer 

egészének szerepvállalása: 

1. érzékenyítés - informálás (Sensitize): saját csatornáin keresztül kommunikál az ügyben a közösségével: push 

információ, szervezett beszélgetések, bemutatók stb. 

2. példaadás (Exemplary) a könyvtár saját működésével hitelesíti az ügyet. 

3. információ gyűjtése az ügy képviselői számára (Information gathering): a könyvtár nem passzív, hanem 

elismert együttműködő társ a témában érdekeltek csoportjában. 
 

A Varsói Egyetemi Könyvtár leglátványosabban a 2. pontban, a példaadásban domborít. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=itt_egy_zold_konyvtar_-_varso_egyetemi 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=wntng_OZExA&ab_channel=PerkSun 
 

  

https://www.apprenticewriter.com/
https://www.thewha.org/awards/student-essay-competition/
https://www.teenink.com/magazine
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=irasra_publikalasra_kesziti_fel_a_tizeneveseket_new_york_kozkonyvtara_1._olvasoink_szavazatara
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=irasra_publikalasra_kesziti_fel_a_tizeneveseket_new_york_kozkonyvtara_1._olvasoink_szavazatara
https://www.nypl.org/blog/2020/10/26/writing-competitions-young-adults
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kereses&funkcio=cimkek&cid=330&cimke=New%20York%20Public%20Library
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=itt_egy_zold_konyvtar_-_varso_egyetemi
https://www.youtube.com/watch?v=wntng_OZExA&ab_channel=PerkSun
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Tárgyszavak: Varsói Egyetemi Könyvtár, építészet, zöld könyvtár, használói élmény 
 

Az oktatás, a könyvtárak és a makerspace újragondolása 

2020-ban sok üzletnek és szervezetnek, köztük a könyvtáraknak is át kellett alakítaniuk a működésüket. Nem 

csak arról volt szó, hogy a bezárások után hogyan folytassák a meglévő szolgáltatásaikat, hanem kreatívan kell 

kitalálni, hogy mire van a legnagyobb szükség. 

A cikk pár lehetséges virtuális szolgáltatást sorol fel, melyek működhetnek a pandémia után is! 
 

KÉRDEZD A KÖNYVTÁROST - Fizikai szolgáltatások kiterjesztése. Egy következő lépés lehet a "kérdezz 

egy könyvtárost" kiterjesztése a mesterséges intelligencia segítségével a gyakran ismételt kérdésekben, pl. Ocelot, 

Intercom, Engati eszközökkel (angolul). Egy algoritmus körbe tudja vezetni a nézelődő felhasználót az oldal 

funkcióin.  
 

ALKOTÓI TÉR - A makerspace virtuális térbe helyezése. Előre össze lehet készíteni csomagokat, amit az 

érdeklődők elvisznek, majd a Zoomon megtartani a közös online foglalkozást. Jó példák: Brown Dog Gadgets 

(browndoggadgets.com), Squishy Circuits (squishycircuits.com), Griddly Games (griddlygames.com). 
 

ONLINE TANULÁSI ESZKÖZÖK - Meg kell fontolni, mi érdekelheti a könyvtár közösségét, és YouTube 

videókat készíteni számukra a ház körül végezhető tevékenységekről. Pl. jógázás, kertészkedés. Akár online 

tanfolyamok, workshopok, tréningek is tarthatók, amit amúgy a könyvtárban szoktak tartani.  
 

VIRTUÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK - A lehetőségek tovább terjednek a Zoomon vagy a Teamsen. A Spatial 

(spatial.io) segít virtuális formában, avatárokkal találkozni. Egy szentpétervári innovációs laborvezető AR/VR 

tapasztalatait itt osztja meg. További hasznos ötletek itt: lightup.io 
 

EGYÜTTMŰKÜDÉS, ÚJ MÓDON - Az online térbe költözött referensz szolgáltatásra gyakran a munkaidőn 

kívül is szükség van. Akár a közösségi médiában, chaten vagy Zoomon. Megfontolható a reggeli vagy késő 

délutáni órákra való kiterjesztés. 

 

BIZTONSÁGOS KÖLCSÖNZÉS - A fertőtlenítés vagy az ideiglenes karanténozás szokását érdemes lehet a 

pandémia után is megtartani.  

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

Forrás: https://www.infotoday.com/cilmag/dec20/Pichman--Pivot-Point-Realigning-Education-Libraries-and-Makerspaces.shtml 
 

   
Tárgyszavak: pandémia, innováció, virtuális tájékoztatás 

 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=az_oktatas_a_konyvtarak_es_a_makerspace_ujragondolasa_olvasoink_szavazatara
https://www.infotoday.com/cilmag/dec20/Pichman--Pivot-Point-Realigning-Education-Libraries-and-Makerspaces.shtml
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Online is megy most már a beiratkozás 

A kényszerű zárvatartás alatt a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár elindította az online beiratkozást is, 

így már az új tagoknak is biztosított a telefonon vagy levélben elküldött, majd a kollégák által összeválogatott 

könyvkölcsönzés lehetősége. 

A debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár február 1-jétől teszi lehetővé az online beiratkozást új jelentkezők 

részére. 

A beiratkozáshoz a pirossal jelölt mezők kitöltése kötelező, a többi opcionális. Használatban lévő e-mail cím 

megadása szükséges, mivel a könyvtár munkatársai oda küldenek levelet, amely segítségével 24 órán belül 

érvényesíteni tudja az olvasó a beiratkozást! Egy e-mail címmel csak egy személy regisztrálhat. 

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

Forrás: 

https://www.szekesfehervar.hu/online-beiratkozas-es-fiokkozi-kolcsonzes-a-vorosmarty-mihaly-konyvtarban 

https://www.dehir.hu/debrecen/mar-online-is-be-lehet-iratkozni-a-meliusz-konyvtarba/2021/02/01/ 
 

  
 

Tárgyszavak: közkönyvtár, online beiratkozás, szolgáltatásfejlesztés 

 

Nem zenei hangok dokumentációs célú gyűjtése - könyvtár is végezheti, akár másokkal 

együttműködve 

Lerombolása után 500 évvel bárki belehallgathat, milyen is lehetett az élet a salföldi pálos kolostorban. A 

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) hallgatói ugyanis speciális effektekkel újraalkották az egykori 

templom hangkörnyezetét, emellett megmutatják azt is, hogyan nézhetett ki a kolostor a késő középkorban. 

A pálos kolostor hangjai: https://palos.hangtaj.mome.hu/ 

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

_konyvtar_is_vegezheti_akar_masokkal_egyuttmukodve 

Forrás: https://kultura.hu/hangokbol-epult-ujja-a-salfoldi-palos-kolostor/ 

  
 

Tárgyszavak: zenei gyűjtemény, MOME, tájékoztatási forrás 

 

6. szám 

BIG - Innentől 15 szakkönyvtár egyetlen intézményként kezeli különálló könyvtári gyűjteményeit 

A Big Ten Academic Alliance (BTAA) az Egyesült Államok 11 északi és közép-nyugati független amerikai 

egyetem konzorciuma, mely még 1958-ban alakult. Több mint 60 év együttműködés után, január közepén 

jelentették be következő lépésüket: a BIG Collection keretein belül, mindegyik intézmény könyvtári 

gyűjteményét egy nagy gyűjteményként fogják kezelni. 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=online_is_megy_mostmar_a_beiratkozas
https://www.szekesfehervar.hu/online-beiratkozas-es-fiokkozi-kolcsonzes-a-vorosmarty-mihaly-konyvtarban
https://www.dehir.hu/debrecen/mar-online-is-be-lehet-iratkozni-a-meliusz-konyvtarba/2021/02/01/
https://palos.hangtaj.mome.hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=nemzenei_hangok_dokumentacios_celu_gyujtese_-_konyvtar_is_vegezheti_akar_masokkal_egyuttmukodve
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=nemzenei_hangok_dokumentacios_celu_gyujtese_-_konyvtar_is_vegezheti_akar_masokkal_egyuttmukodve
https://kultura.hu/hangokbol-epult-ujja-a-salfoldi-palos-kolostor/
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A kollaboráció jelentős területei lesznek a katalógusok, metaadatok, leírások, valamint a tudományos 

kommunikáció körüli döntések, a kollektív engedélyek, tantestületi publikációk, nyílt ösztöndíjak és a nyílt 

tudomány. 

A munka a COVID előtt is fontos projekt volt, azonban a járvány miatt sürgősebb lett. 

Bővebben: http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=b1g_-

_innentol_15_szakkonyvtar_egyetlen_intezmenykent_kezeli_kulonallo_konyvtari_gyujtemenyeit_olvasoink_szavazatara 

Forrás: https://www.libraryjournal.com/?detailStory=big-ten-academic-alliance-plans-big-collection-across-15-libraries 
 

Tárgyszavak: USA, felsőoktatási könyvtár, együttműködés, állománygazdálkodás, közös katalógus 

 

Covid-hatás? - 5x annyiba kerülnek az angol szakmai e-könyvek, mint a papírváltozatok  

A kiadók a pandémia alatt megemelték az e-könyvek árát az Egyesült Királyságban. A diákok otthon ülve 

kénytelenek e-könyveket olvasni, sok könyvből viszont nincs elektronikus változat. Az egyetemi könyvtárak nem 

tudják megfizetni az e-könyveket, ami mostanra ötször drágább lett a papírkönyvnél. 

Több mint 3 ezer könyvtáros, egyetemi dolgozó és hallgató írt alá egy nyílt levelet, amely nyilvános vizsgálatra 

szólítja fel a "megfizethetetlen, fenntarthatatlan és elérhetetlen" akadémiai e-könyv piacot. 

Egy könyvtáros szerint a kiadók manipulálják a piacot és az árakat a Covid miatt. Például az Integrated Play-

based Curriculum for Young Children tankönyv nyomtatásban 37 font (15 ezer forint), míg e-könyv formájában 

480 font (196 ezer forint) és egyszerre csak egy olvasónak kölcsönözhető. 

Úgyhogy az oktatók elkezdték felülvizsgálni a kurzusokat. Az alapján adják a kötelező olvasmányokat az 

otthonról tanuló diákoknak, hogy mi elérhető számukra távolról is.  

Bővebben:  http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=covid-hatas_-_5x_annyiba_kerulnek_az_angol_szakmai_e-

konyvek_mint_a_papirvaltozatok_olvasoink_szavazatara 

Forrás: https://www.theguardian.com/education/2021/jan/29/price-gouging-from-covid-student-ebooks-costing-up-to-500-more-

than-in-print 

 
Tárgyszavak: Egyesült Királyság, kiadók, egyetemi tankönyv, e-könyv, tudományos publikációk 

 

Éneklő dédmamák, dán buckalakók, magyar boszorkányok: gőzerővel halad a néprajzi örökség 

digitalizációja 

Ledőlnek az intézmények korlátjai. Számos olyan tematikus adatbázisban is kereshetünk, melyek túllépik a fizikai 

gyűjtemények korlátait, és intézményi keretek helyett téma szerint merítenek az adathalmazokból. Az első 

világháború magyarországi múzeumokban fellelhető tárgyi emlékeit például a Néprajzi Múzeum rendezte online 

adatbázisba. A digitális adatbázisok révén ugyanakkor akár egy múzeumon belül is átláthatóbbak lesznek a 

különböző típusú, ám mégis összetartozó anyagok. A Györffy István és Bartók Béla Fekete-Körös völgyi 

néprajzi gyűjtéseit bemutató online adatbázis kvázi online kiállításként funkcionál. 

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézete nemrég nyitotta meg Hangarchívumát a 

nagyközönség előtt, és ezzel 12 ezer órányi felvétel vált elérhetővé. 
 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=b1g_-_innentol_15_szakkonyvtar_egyetlen_intezmenykent_kezeli_kulonallo_konyvtari_gyujtemenyeit_olvasoink_szavazatara
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=b1g_-_innentol_15_szakkonyvtar_egyetlen_intezmenykent_kezeli_kulonallo_konyvtari_gyujtemenyeit_olvasoink_szavazatara
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=big-ten-academic-alliance-plans-big-collection-across-15-libraries
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=covid-hatas_-_5x_annyiba_kerulnek_az_angol_szakmai_e-konyvek_mint_a_papirvaltozatok_olvasoink_szavazatara
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=covid-hatas_-_5x_annyiba_kerulnek_az_angol_szakmai_e-konyvek_mint_a_papirvaltozatok_olvasoink_szavazatara
https://www.theguardian.com/education/2021/jan/29/price-gouging-from-covid-student-ebooks-costing-up-to-500-more-than-in-print
https://www.theguardian.com/education/2021/jan/29/price-gouging-from-covid-student-ebooks-costing-up-to-500-more-than-in-print
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Néprajzi Múzeum adatbázisa – első világháború tárgyi emlékei: 
https://elsovilaghaboru.neprajz.hu/neprajz.start.php 

Fekete-Körös-Völgyi néprajzi gyűjtés: https://fekete-koros-volgy.neprajz.hu/neprajz.start.php 

A Zenetudományi Intézet Hangarchívuma: https://zti.hungaricana.hu/hu/ 
 

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

rokseg_digitalizacioja 

Forrás: https://qubit.hu/2021/01/30/eneklo-dedmamak-dan-buckalakok-magyar-boszorkanyok-gozerovel-halad-a-neprajzi-

orokseg-digitalizacioja 

 

 

 

   

Tárgyszavak: néprajzi adatbázis, Hangarchívum, információforrás 

 

EDS – Tippek, hasznos információk az általános kereséshez 
 
 

Bár gyakran használjuk az EDS-t, mégis előfordulhat, hogy elbizonytalanodunk egy-egy keresés során: „Számít, 

hogy ékezetekkel vagy anélkül írok be egy nevet?” „Milyen karakterrel lehet csonkolni?” „Figyelnem kell a brit és 

az amerikai angol közötti eltérő helyesírásra?” 

Bár az efféle kósza gondolatok nem szoktak rám olyan hatással lenni, hogy rögtön utánanézzek a súgóban (ami 

ráadásul egy kicsit elavult és vannak benne ellentmondó információk is), de most átnéztem, ellenőriztem és 

kigyűjtöttem a könyvtárosi szempontból érdekesebb részeket. 
 

Amik miatt nem kell aggódnunk: 
 

 Az ékezetes és az anélküli szavakkal ugyanúgy működik, pl. a Dvořák és a dvorak névváltozattal is.  

 Az egyes- és többesszámú alakra, valamint a birtokos formára is keres, pl. child - children - children’s 

(kivéve, ha idézőjelbe tesszük, akkor pontosan a beírt formára keres) 

 Ugyanígy az igéknél E/3-ban megjelenő ‘s’ végződésre, pl. attack -> attacks-ra is  

https://elsovilaghaboru.neprajz.hu/neprajz.start.php
https://fekete-koros-volgy.neprajz.hu/neprajz.start.php
https://zti.hungaricana.hu/hu/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=eneklo_dedmamak_dan_buckalakok_magyar_boszorkanyok_gozerovel_halad_a_neprajzi_orokseg_digitalizacioja
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=eneklo_dedmamak_dan_buckalakok_magyar_boszorkanyok_gozerovel_halad_a_neprajzi_orokseg_digitalizacioja
https://qubit.hu/2021/01/30/eneklo-dedmamak-dan-buckalakok-magyar-boszorkanyok-gozerovel-halad-a-neprajzi-orokseg-digitalizacioja
https://qubit.hu/2021/01/30/eneklo-dedmamak-dan-buckalakok-magyar-boszorkanyok-gozerovel-halad-a-neprajzi-orokseg-digitalizacioja
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 Nem számítanak az írásjelek, mint a vessző, felkiáltójel, kérdőjel, kötőjel; pl. ha ezt írjuk be „television: 

talk show”, a keresőmotor ezekre az írásmódokra is keres: „television talk-show”, „television talk show” 

 A brit és az amerikai angol között előforduló különbségeknél mindkét alakra keres,  pl. behaviour -

 behavior  

 A gyakrabban előforduló szinonimákat is nézi, pl. TV - television; neoplasm - tumor - tumour 

 “Stop” szavak, pl. been, however, so, the, for, of, after. Ezeket akkor is kihagyja a keresésből, ha 

idézőjelbe vannak téve. Így pl. ha a „company of America” kifejezésre keresünk, akkor kihozza a 

„company in America” és a „company for America” szókapcsolatokat is. 

  

Helyettesítő karakterek 
 

 Csillag (*): csonkolás, tetszőleges számú karakter helyettesítésére használható.  

 Érdekesség, hogy két szó közé illesztve egy egész szó helyettesítésére használható. Pl.  a 

midsummer * dream kifejezésre kiadja a midsummer night’s dream és a midsummer fever dream 

szókapcsolatokat is. 

 Kérdőjel (?): pontosan egy karakter helyettesítésére alkalmas. 

 Érdekesség, hogy a szavak végén nem érzékeli helyettesítő karakterként a rendszer, csak  akkor, ha egy 

# is szerepel előtte. Tehát pl. a table? így beírva számára azt jelenti, hogy az  ’asztal’ szóra keressen rá, míg a 

table#? formában pl. a tablet-re hoz ki találatokat. 

 Kettőskereszt (#): egy vagy 0 karaktert helyettesít. Eltérő helyesírású szavaknál szoktuk használni, de 

mivel a kereső már automatikusan figyelembe veszi ezeket a nyelvi változatokat, kisebb lett a jelentősége. 

 

 A helyettesítő karakterek nem használhatók a szó elején, első karakterként. 
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