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Könyv, könyvtár, könyvtáros Évf. 29 Szám 11. (2020) - http://ojs.elte.hu/3k/issue/view/125 

 

Sárközy Réka: Fotótér. A nemzeti könyvtár új tartalomszolgáltatása 

„A 2020 júniusában megnyílt Fotótér (https://fototer.oszk.hu/) egy online, rendszeres időközönként bővülő 

adatbázis megjelenítő felülete, melyen a gyűjteményünkben található digitalizált fényképeket tesszük közzé kis 

felbontásban, de élvezhető minőségben. A képek mellett feltüntetjük metaadataikat is, amelyeket kollégáink 

kutattak fel az évek során, így lehetséges a képek között böngészni, egy-egy képre rákeresni, fotókat kiválogatni 

egyenként és csoportosan. Elsődleges célunk a kutatómunka, az ismeretterjesztés támogatása a képek 

hozzáférhetővé tételével a nagyközönség számára. A fotók felhasználása, publikálása akkor lehetséges, ha a felek 

megállapodnak a közlés feltételeiről, ezután átadjuk a nagy felbontású képfájlt a felhasználónak.  Magáncélra a 

képek ingyenesen letölthetők.” 

 

http://ojs.elte.hu/3k/article/view/1299/1061 

Kulcsszavak: fotótér, adatbázis, digitalizált fényképek 

 

Bódog András: Miért kell a könyvtárépület? 

A Német-holland párbeszéd a könyvtárak jövőjéért elnevezésű együttműködési program keretében, 2020. november 16-

án került megrendezésre a Why do libraries need buildings? – Miért kell a könyvtáraknak épület? című online 

konferencia. Az online szeminárium témáját a könyvtár, mint harmadik hely koncepciója adta. A Rotterdami 

Központi Könyvtárat (Bibliotheek Rotterdam) jelenleg éppen e cél elérése érdekében jelentősen átalakítják. A 

könyvtári közösségi tér célja, hogy mindenki számára elérhető legyen, teret adva személyes találkozóknak, 

műhelybeszélgetéseknek, közösségi kapcsolatoknak, elősegítve a boldog élet megteremtését mind egyéni, mind 

társadalmi szinten. 

 

http://ojs.elte.hu/3k/article/view/1282/1045 

Kulcsszavak: könyvtárépület, közösségi tér, online konferencia 

 

 

http://ojs.elte.hu/3k/issue/view/125
https://fototer.oszk.hu/
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http://ojs.elte.hu/3k/article/view/1282/1045
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2021/11. szám  http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=883&kithirev=2021 

Használóközpontú tájékoztatás: bár sok mindent tudsz, el ne mondd mind!  

A LinkedIn online kurzusai  a tájékoztatás profi szintre emelésében is segítenek. 

- Úgy érzem, hogy sok mindent el kell mondanom, bár titkon tudom, hogy eséllyel nem ezt akarja hallani a 

befogadó... 

- Ez annyira gyakori. Az első dolog, amit tudnom kell, az, hogy 

1. ki áll előttem, mi érdekli őt? 

2. Hogyan szeretne információt kapni? És üzenetemet az ő stílusához 

igazítom. A kevesebb több. 

3. Kérdezni fog, ha további információt akar. 

Tehát azt mondd el, amit tudnia kell, nem pedig mindent, amit te 

tudsz. S ha sikeres vagy, akkor többet is fog kérdezni. Legyél egyszerű, 

rövid. 

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

dd_mind 

Kulcsszavak: tájékoztatás, hallgatóközpontú kommunikáció 

 

Demeter Szilárd újragondolná a könyvtárak funkcióit 

„A következő öt évben több mint 23 milliárd forintból újrahangoljuk a tágabban értelmezett magyar 

popkultúrát. 

Emellett létrehozunk egy könyvközpontot, amely az Országos Széchényi Könyvtárral (OSZK) szoros 

együttműködésben a magyar könyvkultúra jobbítását célozza. Ennek is többes cél- és feladatrendszere van. 

Könyvszakmai képzéseket támogatunk, mert a magyar kiadók szükségét látják ennek. Nagyobb figyelmet 

fordítunk a magyar non-fiction könyvkiadásra. Ezen belül is szeretnénk egy olyan pályázatot, aminek keretében 

főként fiatal tudósok tudományos ismeretterjesztő művek megírására kapnak ösztöndíjat, hogy láthassuk, 

érthessük, hol tart ma a magyar és egyetemes tudomány.” 

 

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

Kulcsszavak: popkultúra, könyvtári funkció, könyvkiadás 

 

Near-field communication (NFC): az RFID alternatívája a könyvtárakban 

Az NFC könyvtári alkalmazásának egyik példája a Smart Library (S-Library), vagyis az "okoskönyvtár"-

koncepció, melynek lényege, hogy a használók mobileszközeik segítségével tudnak különböző könyvtári 

tranzakciókat végrehajtani. Ehhez általában egy, a könyvtári integrált rendszerrel együttműködő könyvtári 

applikáció szükséges, amelynek révén az olvasó az okostelefonján képes keresni, kölcsönözni, visszahozni, 

valamint áttekinteni a tranzakcióit. Magukat a dokumentumokat is el lehet látni NFC-címkével, így a könyv 

összes elérhető adata megjeleníthető a mobileszköz felületén is. 

 

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

field_communication_nfc_az_rfid_alternativaja_a_konyvtarakban 

Kulcsszavak: NFC, okoskönyvtár, könyvtári tranzakció 

 

 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=883&kithirev=2021
https://www.linkedin.com/learning
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hasznalokozpontu_tajekoztatas_bar_sok_mindent_tudsz_el_ne_mondd_mind
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hasznalokozpontu_tajekoztatas_bar_sok_mindent_tudsz_el_ne_mondd_mind
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=demeter_szilard_ujragondolna_a_konyvtarak_funkcioit
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=near-field_communication_nfc_az_rfid_alternativaja_a_konyvtarakban
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=near-field_communication_nfc_az_rfid_alternativaja_a_konyvtarakban
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Tajvan új központi könyvtára - éjjel-nappal nyitva tartó tanulószobával 

Tajvan legrégebbi városának - Tainan - gazdag történelmét és kultúráját is felvonultatja az új könyvtár épülete, 

ahol külön teret szenteltek a tiniknek, terveztek Braille-könyvtárat, négy tetőkertre is kimehetnek a látogatók, a 

művészet pedig mindenütt jelen van, és nemcsak a szemnek. 

Még felsorolni is hosszú, mi mindent terveztek a 37 ezer négyzetméteres könyvtárépületbe: külön-külön gyermek 

és ifjúsági részleg, kiállítási terekkel a kortárs művészeteknek, és a város kulturális örökségének, 130 üléses éjjel-

nappali tanulószoba, multimédiás könyvtár, kávézó, 324 férőhelyes színház, 123 férőhelyes konferenciaterem, 

irodák, többfunkciós szobák, könyvesbolt, Braille-könyvtár, archívum, mélygarázs, négy terasz, tetőkert és egy 

tér. Tervezés: 2016-2017. Kivitelezés: 2017-2020 (nyitás 2021-ben). 

 

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

nappal_nyitva_tarto_tanuloszobaval 

Kulcsszavak: könyvtári épület, tanulószoba 

   

 

 
 

2021/12. szám http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=884&kithirev=2021 

 

Kiadványonként egyetlen kötelespéldánnyal gazdálkodnak Hollandiában 

Hollandiában nincs jogszabály a kötelespéldányról. A legtöbb országban törvény vagy rendelet kötelezi a 

kiadókat, a nyomdákat, vagy a forgalmazókat a beszolgáltatásra. Hollandiában nem, itt minden és mindenki 

önkéntesen szolgáltatja a nemzeti könyvtár számára a kiadványait.  

Szankció nincs, ha nem érkeznek be a kötelespéldányok. Hogy miért éri meg egy kiadónak kötelespéldányt 

szolgáltatni a nemzeti könyvtár számára? Leginkább, mert a kiadó megtiszteltetésnek érzi, és biztos abban, hogy 

kiadványai a legjobb körülmények között maradnak meg az utókornak. Előfordult olyan eset is, hogy egy kiadó a 

nemzeti könyvtártól kérte az általa kiadott könyvek listáját, digitalizálás céljából. 

 

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

ban 

Kulcsszavak: kötelespéldány, nemzeti könyvtár, Hollandia 

 

 

Figyelem a könyvtárosok kulturális sokszínűséget támogató és védő szerepére 

Az IFLA februárban megjelent anyagában azt vizsgálta, hogy a könyvtárak hogyan vehetnének részt erősebben a 

kulturális életben. A könyvtári alapértékek között megtalálható az információ-hozzáférés biztosítása, az oktatás 

és élethosszig tartó tanulási, a digitális média és információ világában való eligazodás, és a kulturális örökség 

megőrzése. 

Nemrég megjelent cikkükben pedig a könyvtáraknak a társadalomban betöltött fontos szerepét igyekeztek 

tudatosítani. A sikerhez 4 hasznos lépés szükséges: 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=tajnan_uj_kozponti_konyvtara_-_ejjel-nappal_nyitva_tarto_tanuloszobaval
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=tajnan_uj_kozponti_konyvtara_-_ejjel-nappal_nyitva_tarto_tanuloszobaval
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=884&kithirev=2021
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=kiadvanyonkent_egyetlen_kotelespeldannyal_gazdalkodnak_hollandiaban
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=kiadvanyonkent_egyetlen_kotelespeldannyal_gazdalkodnak_hollandiaban
https://www.ifla.org/node/93604?og=7607
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http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=figyelem_a_konyvtarosok_kulturalis_sokszinuseget_tamogato_es_ved

o_szerepere_olvasoink_szavazatara 

Kulcsszavak: könyvtár és társadalom, célközönség 

 

Hogyan küzdenek a közkönyvtárosok a félretájékoztatás 

és a dezinformáció ellen? 

A könyvtárosok az álhírek elleni harc frontvonalában vannak. 

Próbálják hatékonyan átadni ismereteiket a felhasználóknak. 

Például Melbourne közkönyvtárosa, Glenn Harper a kurzusán 

gyakorlatot alkalmaz: 10 aktuális közösségimédia-bejegyzésre a 

résztvevőknek kell reagálni. Lájk az igaz hírekre, diszlájk az 

álhírekre, és megosztás, ha az igazságtartalma mellett arra is 

érdemesnek találják. Harper a végén összegzi az eredményt és 

tippeket ad. Sokan rádöbbennek, hogy elfogultságuk, 

impulzivitás vagy tévedés hibájába estek. Legközelebb jobban 

átgondolják ezeket lájkolás vagy megosztás előtt. 

 

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

nformacio_ellen_olvasoink_szavazatara 

Kulcsszavak: álhírek, felhasználóképzés, kritikai gondolkodás, tájékoztatás 

 

Kutatóknak, vállalkozásoknak is szolgáltat a 10 éves győri Egyetemi Könyvtár 

A győri Széchenyi István Egyetem könyvtára idén ünnepli tízéves jubileumát annak, hogy új, ultramodern, 

építészeti nívódíjjal is kitüntetett épületbe költözött. Az elmúlt évtizedben az infrastruktúra után a szolgáltatások 

is hatalmasat fejlődtek, s ma már a több mint százmillió forint értékben előfizetett, a kutatást és az oktatást 

támogató adatbázisok, online könyvek, folyóiratok biztosításától a vállalkozások kiszolgálásán át az innovatív 

ötletek szabadalmaztatásának segítéséig terjednek. 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=kutatoknak_vallalkozasoknak_is_szolsgaltat_a_10_eves_gyori_egyete

mi_konyvtar 

Kulcsszavak: könyvtári szolgáltatások, helyzetkép, vállalkozások  

  

 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=figyelem_a_konyvtarosok_kulturalis_sokszinuseget_tamogato_es_vedo_szerepere_olvasoink_szavazatara
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=figyelem_a_konyvtarosok_kulturalis_sokszinuseget_tamogato_es_vedo_szerepere_olvasoink_szavazatara
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hogyan_kuzdenek_a_kozkonyvtarosok_a_felretajekoztatas_es_a_dezinformacio_ellen_olvasoink_szavazatara
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hogyan_kuzdenek_a_kozkonyvtarosok_a_felretajekoztatas_es_a_dezinformacio_ellen_olvasoink_szavazatara
https://lib.sze.hu/kezdolap
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=kutatoknak_vallalkozasoknak_is_szolsgaltat_a_10_eves_gyori_egyetemi_konyvtar
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=kutatoknak_vallalkozasoknak_is_szolsgaltat_a_10_eves_gyori_egyetemi_konyvtar
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Könyvtári kis színes 

 

KIT 2021/12. számából 

Könyvtárosok adnak példát a tavaszi ültetésekhez - virágmagok a kerítésen 

A beporzók napja alkalmából a Végegyháza Könyvtár, Információs és Közösségi Színtér vezetője, Kinyó Ágnes 

virágmagokat helyezett ki a művelődési ház kerítésére. Arra bátorította a helyieket, válasszanak egy magot, vigyék 

haza és ültessék el! 

- Egy szegedi könyvtáros szólt a lehetőségről, amihez több múzeum és könyvtár csatlakozott. Idén én is 

bekapcsolódtam. Eredetileg könyvkölcsönzés mellé akartam adni a tavaszi magokat, beszéltem volna a 

beporzásról is, de ez sajnos a jelenlegi helyzetben nem valósulhatott meg. 

 

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

_viragmagok_a_keritesen 

 

 
 

 

  

 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=konyvtarosok_adnak_peldat_a_tavaszi_ultetesekhez_-_viragmagok_a_keritesen
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=konyvtarosok_adnak_peldat_a_tavaszi_ultetesekhez_-_viragmagok_a_keritesen
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Adatbázis ajánló 

 

 

Kevésbé ismert e-könyv csomagok 1. 

 

Úgy gondolom, hogy ha PTE-s előfizetésű magyar e-könyvekről van szó, akkor két hívószó rögtön az eszünkbe jut: 

„Szaktárs” és „MERSZ”. E két ismertebb oldalon kívül azonban van még két saját fejlesztésű kiadói platform, amit 

szintén érdemes észben tartani. (Az EDS „E-dokumentumok” felületén természetesen ezek címlistái is szerepelnek, 

tehát lehet köztük keresni.) Most a kettő közül az elsővel, a Typotex oldalával fogunk egy kicsit tüzetesebben 

megismerkedni; a következő számban pedig a Kossuth Kiadó felületét vesszük górcső alá. 

 

Typotex Interkönyv 

 

A Typotex Kiadó az e-könyvekkel foglalkozó oldalát Interkönyv néven futtatja. Azért emelem ezt ki, mert általában 

inkább az a jellemző, hogy a kiadó a saját neve alatt mutatja be az e-könyveit is; itt viszont az új név miatt könnyen 

előfordulhat, hogy valaki nem kapcsolja össze az oldalt a kiadóval. Érdemes arra is figyelni, hogy milyen oldalt 

nyitunk meg. Az https://www.interkonyv.hu/ lapon a webáruház nyílik meg, míg a minket inkább érdeklő, intézményi 

felhasználásra szánt weboldal az https://edu.interkonyv.hu/ címről érhető el.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatbázis közel 800 e-könyvet tartalmaz. Ezek egy része a felsőoktatásban használt tankönyv, szakkönyv és 

jegyzet, másrészt ismeretterjesztő- és szépirodalom is van bőven. Bal oldalon láthatjuk a tudományterületi 

Cím: Fénykép, készítette: Ismeretlen a 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=pfi
https://www.interkonyv.hu/
https://edu.interkonyv.hu/
http://www.thebluediamondgallery.com/tablet/d/database.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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kategóriákat (kattintás után lenyílnak részletesebb nézetre), amelyből megállapítható, hogy a kiadó nagyon sokféle 

témában tesz közzé műveket. Keresni az oldal felső részén lévő mezőben lehet, alapértelmezetten a teljes 

szövegben; összetett kereséskor nyelv, szerző és cím alapján is. A böngészés során sorozat és témakör szerint is 

válogathatunk.  

A könyvek „korlátozott pdf” formátumban nyílnak meg, ami azt jelenti, hogy a letöltés funkció nem érhető el. Tehát 

egész könyveket nem tudunk lementeni, viszont egy meghatározott mennyiséget – az adott könyv 25%-át – igen.  

 

Az otthoni elérés proxy-n keresztül vagy a jobb felső sarokban látható „eduID Belépés” gombra kattintva állítható be. 

Jó tudni, hogy a könyvek olvasásához elég a proxy-s bejelentkezés, viszont az oldalak letöltéséhez mindenképpen 

eduID-s azonosítás szükséges. Ha ez megtörtént, a könyv adatlapján alul meghatározhatjuk a letölteni kívánt 

oldalakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jó, ha tudjuk, hogy a letöltött oldalak 

mindegyikének felső részén meg fog jelenni egy 

kis vízjel a letöltési adatainkkal. 

 

Az eduID-s bejelentkezés előnye, hogy a 

könyvekben elhelyezhetünk könyvjelzőket, és a 

jobb felső sarokban lévő „Könyvespolc” 

menüpontra kattintva egy összefoglaló oldalra 

jutunk, amelyen az eddigi könyvjelzők, letöltések 

és megtekintések láthatók.  

 

Az oldalra folyamatosan töltenek fel újabb 

könyveket, ezért érdemes év közben többször is ránézni az Újdonságok menüpontra. 

 

 

https://edu.interkonyv.hu/listview?action=newcomers
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