
1 
 

 

InformatÍv 
 
 

információk a PTE EKTK IOO tájékoztatóinak 
szakirodalmi szemle 

 
2021/június 

 
II./6. sz. 

 

 
68. évf. 5. szám (2021) https://tmt.omikk.bme.hu/tmt 

 

Szüts Etele: IFLA útmutató: Ritka könyv- és kéziratgyűjtemények digitalizálásának megtervezése 

A 2000-es évek kezdetétől számos nemzetközi, nemzeti, helyi és intézményi digitalizációs irányelv látott 

napvilágot, az egymást követő dokumentumok van, ahol 

kibővítik az elődjeiket és van, ahol teljes egészében 

helyettesíteni kívánják őket. Az irányelveket készítő 

IFLA-munkacsoport tanulmányozta ezeket a korábbi 

próbálkozásokat és egy olyan kiegészítő dokumentumot 

készített, amely a ritka és speciális gyűjtemények 

digitalizálási tervezéséhez kapcsolódó specifikus 

igényekre fókuszál. Az útmutatót készítő IFLA Ritka 

Könyvek és Külön-gyűjtemények Szakosztálya (Rare 

Books and Special  Collections  Section) nyolc értéket, 

általános elvet és kívánt eredményt fogalmazott meg. 

 

Bővebben: IFLA útmutató: Ritka könyv- és 

kéziratgyűjtemények digitalizálásának megtervezése (TMT) 

Kulcsszavak: kulturális örökség, digitalizálás, irányelv, ritka könyvek, kéziratgyűjtemény, hozzáférés 

biztosítása 

 

Évf. 30 Szám 2. (2021) Évf. 30 Szám 2. (2021) | Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (elte.hu) 

 

Bódog András - SWIB20 – Fókuszban a kapcsolt nyílt adatok könyvtári felhasználásának jó gyakorlatai 

A koronavírus-járványra való tekintettel rendhagyó módon online került megrendezésre a Szemantikus web a 

könyvtárakban (Semantic Web in Libraries – SWIB) konferenciasorozat legújabb része 2020. november 23. és 

27. között. Az esemény honlapján livestream formájában lehetett nyomon követni az előadásokat, amelyek 

többségét később a SWIB YouTube-csatornájára is feltöltöttek. 

 

https://tmt.omikk.bme.hu/tmt
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12996/14707
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12996/14707
http://ojs.elte.hu/3k/issue/view/210


2 
 

Az online rendezvény középpontjában a kapcsolt nyílt adatok (Linked Open Data – LOD) és a szemantikus web 

könyvtári felhasználásának kurrens jó gyakorlatai álltak. 

Az első nap könyvtárszakmai előadóinak sorát Ricardo Eito-Brun, a madridi III. Károly Egyetem oktatója 

indította. Előadásának témája az intézményi repozitórium  automatikus  indexelése  volt  a  SKOS (Simple  

Knowledge  Organization System) tudásszervezési rendszer felhasználásával. 

A SWIB immár visszatérő előadója Osma Suominen,  a Finn Nemzeti Könyvtár munkatársa, az Annif 

többnyelvű gépi tárgyszavazó eszköz fejlesztésében oroszlánrészt vállaló információs rendszerspecialista az 

Annif fejlesztéséről és aktualitásairól számolt be. 

Anna Kasprzik, az első nap utolsó előadója, programkoordinátorként a német AutoSE  gépi tárgyszavazó 

projektet ismertette. Többéves újratervezést követően a ZBW újrafogalmazta a gépi tárgyszavazással szemben 

támasztott követelményeit, és immár az elméleti kutatás helyett a gyakorlati használhatóságra helyezte a 

hangsúlyt. 

 

Bővebben: SWIB20 – Fókuszban a kapcsolt nyílt adatok könyvtári felhasználásának jó gyakorlatai megtekintése 

(elte.hu) 

Kulcsszavak: konferencia, repozitórium, tárgyszavazás, indexelés, szemantikus web, nyílt adatok 

 

 
2021/16. http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=883&kithirev=2021 

Ígéretek, haladás és problémák: itt tart az USA az e-kölcsönzés felzárkózásában - az Amazon probléma 

Az e-könyvek amerikai kölcsönzését érintő változásokról az IFLA az Amerikai Könyvtári Szövetség két 

főmunkatársával beszélgetett: 

„Az Amazon főleg azért jelent problémát a könyvtáraknak, mert egyre inkább az e-könyvek kizárólagos kiadója 

sok bestseller-szerző körében, pl. Dean Koontz, Mindy Kaling. Ezeket könyvtárak nem vásárolhatják meg. Az 

Amazon agresszív növekedési politikája egyre jobban ellehetetleníti a tárgyalásokat a könyvtárakkal. A cégóriással 

szembe kell szállni a hozzáférés egyenlőtlensége miatt. Be kell mutatni az információhoz való könyvtári 

hozzáférés értékeit.” 

 

Bővebben: KIT Hírlevél: Ígéretek, haladás és problémák: itt tart az USA az e-kölcsönzés fezárkózásában - az 

Amazon probléma (olvasóink szavazatára) (kithirlevel.hu) 

Kulcsszavak: e-könyv kölcsönzés, USA, Amazon, digitális kölcsönzési modell, egyenlő hozzáférés 

 

Békéscsaba után Debrecen is: 3D nyomtató állt a Debreceni Egyetem könyvtárának szolgálatába 

 

Új eszközzel, egy 3D nyomtatóval gyarapodott a Debreceni 

Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár eszközállománya. 

Az új nyomtatót pályázati forrásból, mintegy 600 ezer 

forintos ráfordítással szerezték be. 

A próbaüzem során 150 darab, a maszk biztonságosabb 

viselését segítő csipeszt alkottak, amelyeket a HÖK 

segítségével juttatnak el a kollégiumban tartózkodó külföldi 

diákokhoz.  

- Célunk, hogy a legkorszerűbb technikai vívmányok 

alkalmazásával új típusú könyvtári tereket, köztük egy kreatív 

műhelyt hozzunk létre, amely támogatja a hallgatók egyetemi tanulmányait, és innovatív megoldásokhoz nyújt 

http://ojs.elte.hu/3k/article/view/2368/2179
http://ojs.elte.hu/3k/article/view/2368/2179
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=883&kithirev=2021
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=igeretek_haladas_es_problemak_itt_tart_az_usa_az_e-kolcsonzes_fezarkozasaban_-_az_amazon_problema_olvasoink_szavazatara
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=igeretek_haladas_es_problemak_itt_tart_az_usa_az_e-kolcsonzes_fezarkozasaban_-_az_amazon_problema_olvasoink_szavazatara
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segítséget - mondta el a hirek.unideb.hu portálnak Bácsó Bettina, a DEENK kommunikációs és 

közönségkapcsolati referense a hétfői átadón. 

 

Bővebben: KIT Hírlevél: Békéscsaba után Debrecen is: 3D nyomtató állt a Debreceni Egyetem könyvtárának 

szolgálatába (kithirlevel.hu) 

Kulcsszavak: könyvtári terek, kreatív műhely, 3D nyomtató 

 

Budapest megpályázza a Világ Könyvfővárosa címet - a könyvtárak is partnerek lehetnek 

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon tudatta, hogy Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-

helyettessel aláírták Budapest pályázatát a 2023 UNESCO "a Világ Könyvfővárosa" címre. Ezzel lezárult az a 

programalkotási folyamat, amelyben - a bejegyzés szerint - a teljes magyar könyvszakma, a főváros kulturális 

intézményei és a külkapcsolatokért és kultúráért felelős állami intézmények közösen vettek részt. 

A lehetséges könyvfővárosoktól az UNESCO azt várja, hogy a tervezett programokkal a résztvevő partnerek és 

az egész társadalom számára hosszú távon is kedvező hatásokat érjenek el, minél több önkormányzati, regionális, 

országos és nemzetközi partner köteleződjön el a program mellett, illetve a pályázó működjön együtt az írókat, a 

kiadókat, a könyvkereskedőket és a könyvtárakat képviselő regionális, nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, és 

minden további partnerrel, akik a könyv üzleti értékláncát, valamint a tudományos és irodalmi életet képviselik. 

Bővebben: KIT Hírlevél: Budapest megpályázza a Világ Könyvfővárosa címet - a könyvtárak is partnerek 

lehetnek (kithirlevel.hu) 

Kulcsszavak: Könyvfőváros, UNESCO pályázat, együttműködés könyvtárakkal 

Magyar nyelven is elérhető már a Facebook tanároknak és diákoknak szánt digitális segédanyaga 

A Facebook elindította a Get Digital magyar nyelvű változatát, amely egy átfogó digitális oktatási tanterv szülők, 

tanárok és tizenévesek számára. A benne foglalt tanórák és 

tananyagok a Harvard Egyetem és a Berkeley Kaliforniai 

Egyetem által rendelkezésre bocsátott oktatási 

segédanyagokon alapulnak. A platform magyarországi 

bevezetése a Skool civil szervezettel együttműködésben 

történt. 

A Facebook és a Skool azért indítja el a Get Digital program 

magyar nyelvű kiadását, hogy elérhetővé tegyék a hazai 

iskolák és családok számára azokat az eszközöket, amelyek 

biztonságos, egészséges és támogató digitális közösségek 

létrehozásához szükségesek. Ezeket az erőforrásokat úgy 

tervezték, hogy az osztálytermekben és otthon is 

felhasználhatók legyenek.  

Bővebben: KIT Hírlevél: Magyar nyelven is elérhető már a Facebook tanároknak és diákoknak szánt digitális 

segédanyaga (kithirlevel.hu) 

Kulcsszavak: digitális oktatás, oktatási segédanyag, információforrás, online közösség, Facebook 

2021/17 KIT Hírlevél: 2021/17., ápr. 28. (kithirlevel.hu) 

Demeter Szilárd a Diákvárosba vinné az Országos Széchényi Könyvtárat 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=bekescsaba_utan_debrecen_is_3d_nyomtato_allt_a_debreceni_egyetem_konyvtaranak_szolgalataba
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=bekescsaba_utan_debrecen_is_3d_nyomtato_allt_a_debreceni_egyetem_konyvtaranak_szolgalataba
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=budapest_megpalyazza_a_vilag_konyvfovarosa_cimet_-_a_konyvtarak_is_partnerek_lehetnek
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=budapest_megpalyazza_a_vilag_konyvfovarosa_cimet_-_a_konyvtarak_is_partnerek_lehetnek
https://www.facebook.com/fbgetdigital
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=magyar_nyelven_is_elerheto_mar_a_facebook_tanaroknak_es_diakoknak_szant_digitalis_segedanyaga
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=magyar_nyelven_is_elerheto_mar_a_facebook_tanaroknak_es_diakoknak_szant_digitalis_segedanyaga
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=889&kithirev=2021
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Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója megerősítette a Népszavának, hogy a budai 

várból kitelepítendő Országos Széchényi Könyvtárnak és más kulturális intézményeknek is a Diákváros 

környékén keresnének új helyet. Ez a lap szerint azt jelenti, hogy nemcsak a nagy vitákat kiváltó Fudan Egyetem 

vinne el a főváros által támogatott Diákvárosnak szánt területből, hanem Demeter Szilárd víziója is. 

A Fudan Egyetemnek helyet adó terület déli csücskét eleve kulturális célokra szánták. Itt épülhetne fel a PIM 

főigazgatójának álma: a Széchényi Könyvtár mellett a Nemzeti Filmintézet, a Színház- és Filmművészeti 

Egyetem, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI), illetve az ezek csatolt intézményeit 

magába foglaló úgynevezett "edukációs-kulturális erőtér". 

Bővebben: KIT Hírlevél: Demeter Szilárd a Diákvárosba vinné az Országos Széchényi Könyvtárat 

(kithirlevel.hu) 

Kulcsszavak: OSZK, költözés, Diákváros 

Használók megcsappanása: hogyan teremthető igény lanyhuló elvárások és rontott feltételek között a 

felsőoktatásban? 

Az újranyitás után várhatóan megcsappanó használói létszám miatt a túléléssel vagyunk elfoglalva. Mivel tudjuk, 

hogy a régi helyzet már sosem fog visszaállni, stratégiát készítünk az új helyzetre arról, miként tudjuk - a jogi 

feltételeket is kielégítő módon - az online térbe helyezni működésünket. 

Ez különösen fontos egy felsőoktatási intézmény könyvtára számára, ahonnan fénysebességgel 

"elszocializálódnak" a fiatal felhasználók, megtapasztalva, hogy imprint tanirodalmak és szaktájékoztatás nélkül is 

teljesíthetők a tárgyak (egyrészt annak köszönhetően, hogy a követelmények is felpuhulni látszanak, másrészt 

pedig azért, mert elég a tárgyteljesítéshez az oktató által biztosított prezentációk és egyéb anyagok elsajátítása). 

Mindeközben a hallgatók tartalomfogyasztása nem terelődik markánsan az egyetemen előfizetett online 

szakirodalom-szolgáltatások, adatbázisok irányába se, a már említett követelményfelpuhulás miatt. A 

webkönyvtárosságban, discovery-szolgáltatásban, minőségi saját adatbázis-építésben és személyes információs 

mentorálásban fantáziát és kitörési potenciált látó szakemberek is csak vakarják a fejüket, hogy mit kezdjenek egy 

olyan helyzettel, amiben elpárologni látszik a felhasználói / fogyasztói IGÉNY. 

Bővebben: KIT Hírlevél: Használók megcsappanása mögött: a felsőoktatási igények csökkenése is 

(kithirlevel.hu) 

Kulcsszavak: felsőoktatási könyvtárak, felhasználói szokások, követelmény 

Felsőoktatás és kutatás - mikor milyen típusú kiadványt érdemes használnunk / ajánlanunk? 

Az Elsevier kiadó tartalmainak támogatására készített egy demonstrációs piramist, amely bemutatja, hogy a 

tudományosság egyes szintjeit milyen dokumentumtípusokkal érdemes szolgálni. A felsorolás elejét a folyóiratok, 

közepét a könyvek, az alját a referensz művek jelentik. A piramis szintjei magyarul, a kutatóktól a hallgatók felé 

haladva: 

1. Primer kutatási anyagok 

2. Összefoglaló egy téma lektorált cikkeiről 

3. Részletes tartalomelemzés egy terület módszereiről és friss eredményeiről  

4. Részletes leírások a szakterület megismerésének elmélyítésére 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=demeter_szilard_a_diakvarosba_vinne_az_orszagos_szechenyi_konyvtarat
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=demeter_szilard_a_diakvarosba_vinne_az_orszagos_szechenyi_konyvtarat
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hasznalok_megcsappanasa_mogott_a_felsooktatasi_igenyek_csokkenese_is
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=hasznalok_megcsappanasa_mogott_a_felsooktatasi_igenyek_csokkenese_is
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5. Gyors és pontos válaszokat biztosító szakterületi vagy módszertani összefoglalók 

6.  Tankönyvek / referensz művek 

7. A legfontosabb tantárgyi fogalmak és módszerek ismertetése, vizsgálata pedagógiai, didaktikai szempontból 

8. Átfogó, alapvető bevezetés egy-egy tudományterületbe, enciklopédiák. 

Bővebben: The right information for every stage of learning (elsevier.com)  

Kulcsszavak: tájékoztatás, információforrás, tudományosság, dokumentumtípus 

2021/18 KIT hírlevél: 2021/18., máj. 5. (kithirlevel.hu)  

Vírushelyzet: röptében alakították ki a szakkönyvtár online természettudományi-technológiai-

gazdasági-matematikai kínálatát 

A Covid miatt a könyvtárosok kénytelenek voltak rövid idő alatt online is elérhetővé tenni anyagaikat. Az 

egyetemi könyvtárak átszervezték a meglévő tartalmakat, és mellette újat is létrehoztak. A Waterloo-i Egyetem az 

elmúlt egy évben 6 elvet határozott meg, amelyek segítik őket munkájuk során (részletek a cikkben). 

A legfontosabb dolog most az, hogy segítsék az embereket az új világban való eligazodásban. Az online térben 

segítséget nyújtó könyvtárosoknak ki kellett fejleszteniük a saját módszereiket. […] A szolgáltatások online térbe 

helyezése nem okozott problémát a Waterloo-i Egyetem könyvtárának, mivel eddig is voltak már az interneten 

elérhető modulok, források. A használóknak viszont meg kellett tanulniuk az új felületek kezelését. Fontossá vált 

a megfelelő információs tréning, és az, hogy hogyan kommunikálják az információt. 

Bővebben:  

KIT Hírlevél: Vírushelyzet: röptében alakították ki a szakkönyvtár online természettudományi-technológiai-
gazdasági-matematikai kínálatát (kithirlevel.hu) 

Kulcsszavak: szolgáltatásfejlesztés, online tartalom, szakkönyvtár 

Milyen a jövő könyvtára? Izgalmas példák szerte a világból (Lakáskultúra) 

Néhány éve még azt jósolták, hogy drasztikusan 

csökken a könyvtárak jelentősége, ám - mint azt 

az alábbi példák mutatják - éppen az ellenkezője 

történik. 

Az egykor kizárólag kutatásra, elmélyült olvasásra 

szánt, csendbe burkolódzó intézmények helyét a 

forgalmas városi találkozópontként új életre kelő 

könyvtárak vették át. A változást egyfelől a 

digitalizáció térnyerése indukálta, hiszen az 

online is elérhető adatbázisok, kutatható 

anyagok, sőt, teljes könyvtári gyűjtemények, 

szükségtelenné tették a fizikai jelenlétet. 

Azon túl, hogy modernizálták az archiválást és a nyilvántartást, automatizálták a kölcsönzést, robotizálták a 

raktározást, az intézmények újragondolták működésüket. A határokat kiterjesztették, szolgáltatásaikat bővítették, 

és ma már olyan multifunkcionális térként definiálják magukat, ahol jól megférnek egymás mellett a változatos 

intellektuális és kreatív tevékenységek. 

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/who-uses/higher-education
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=890&kithirev=2021#a25823
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=virushelyzet_ropteben_alakitottak_ki_a_szakkonyvtar_online_termeszettudomanyi-technologiai-gazdasagi-matematikai_kinalatat_olvasoink_szavazatara
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=virushelyzet_ropteben_alakitottak_ki_a_szakkonyvtar_online_termeszettudomanyi-technologiai-gazdasagi-matematikai_kinalatat_olvasoink_szavazatara
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Bővebben:  

KIT Hírlevél: Milyen a jövő könyvtára? Izgalmas példák szerte a világból (kithirlevel.hu) 

Lakáskultúra: Milyen a jövő könyvtára? 

Kulcsszavak: könyvtári épületek, térfejlesztés, multifunkciós terek, modernizálás 

2021/20 KIT Hírlevél: 2021/20., máj. 19. (kithirlevel.hu) 

Online katalógus használati útmutatója Székesfehérvárról 

Az online katalógus használatához indított gyorstalpaló sorozatot a Vörösmarty Mihály Könyvtár. Az olvasók az 

ismeretek elsajátítása után játékos feladattal is tesztelhetik tudásukat. A járványhelyzet miatt kialakult új 

kölcsönzési módok miatt az elmúlt hónapokban sokan érdeklődtek a könyvtár online funkcióinak használatáról, 

a keresés, a foglalás, az előjegyzés, a dokumentumok hosszabbítása kérdéseiben is. A Vörösmarty Mihály 

Könyvtár ezekre az igényekre válaszolva indított online gyorstalpaló sorozatot: rövid, játékos útmutatókkal a 

különböző szolgáltatásokról. 

Bővebben: KIT Hírlevél: Online katalógushasználati útmutató Székesfehérvárról (kithirlevel.hu) 

Székesfehérvár Városportál - Online gyorstalpalót indított a Vörösmarty Mihály Könyvtár (szekesfehervar.hu) 

Kulcsszavak: katalógus használat, népszerűsítés, ismertető 

A nemzeti könyvtár digitalizált dokumentumai a tanárok szolgálatában - 2.0 alapon 

Milyen egyszerű, kényelmes és a tanítás szempontjából hatékony volna, amikor az alsó vagy felső tagozatos, akár 

középiskolai tanárnak, ha szemléltető anyagra lenne szüksége az óráihoz, netalán tanmenetre van szüksége, csak 

átböngészi a nemzeti könyvtár katalógusát, hogy kiválassza a témájához leginkább való, azt alátámasztó eredeti 

dokumentumokat, kéziratokat? Mennyire segítené a tanárok munkáját, ha megvitathatnák egymással a 

tapasztalataikat, ha muníciót kaphatnának az új ötleteikhez? - Nos, a leírt állapot létezik - az USA-ban. 

Az Infotoday részletesen bemutatja azt a webhelyet, ahol több mint 7000 felhasználó (tanárok, könyvtárosok, 

múzeumpedagógusok, oktatási szakemberek, egyetemi oktatók), egymást segítve hallathatja a hangját úgy, hogy 

megoszthatja tapasztalatait, kérdezheti kollégáit, a téma szakértőit az általa oktatott-kutatott-érdeklő témában, 

illetve a Library of Congress katalógusában böngészve elsődleges forrásból származó digitalizált anyagokat 

használhat fel a tevékenységéhez. 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=milyen_a_jovo_konyvtara_izgalmas_peldak_szerte_a_vilagbol_lakaskultura
http://www.lakaskultura.hu/hirek/milyen-jovo-konyvtar/
http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=kithir&szam=892&kithirev=2021
https://www.vmk.hu/online-katalogus-1?fbclid=IwAR2ilXCNtwhtyfZM0oJ-nz8c9YgsTOyfAfdKWhAdj0zTckJAjRTD7xb1jSc
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=online_katalogushasznalati_utmutato_szekesfehervarrol
https://www.szekesfehervar.hu/online-gyorstalpalot-inditott-a-vorosmarty-mihaly-konyvtar
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Bővebben: KIT Hírlevél: A nemzeti könyvtár digitalizált dokumentumai a tanárok szolgálatában - 2.0 alapon 
(kithirlevel.hu) 

EDTECH - Teaching With Primary Digital Sources: Welcome to the TPS Teachers Network (infotoday.com) 

Kulcsszavak: nemzeti könyvtár, USA, oktatás támogatás, tanulás támogatás, primer dokumentum, 

digitalizált dokumentum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_nemzeti_konyvtar_digitalizalt_dokumentumai_a_tanarok_szolgalataban_-_2.0_alapon
http://www.kithirlevel.hu/index.php?kh=a_nemzeti_konyvtar_digitalizalt_dokumentumai_a_tanarok_szolgalataban_-_2.0_alapon
https://www.infotoday.com/cilmag/sep18/Anderson--Teaching-With-Primary-Digital-Sources-Welcome-to-the-TPS-Teachers-Network.shtml
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Könyvtári kis színes 

 

Több száz ingyenes hangoskönyv a mobiltelefonodra 

A Hangoskönyvtár app egy ingyenes hangoskönyv lejátszó, katalógus-böngésző alkalmazás az Országos 

Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) és MVGYOSZ audio könyv katalógusához.Az app 

több száz magyar és külföldi irodalmi alkotáshoz és fordításhoz biztosít kényelmes és akár offline hozzáférést – 

teljesen ingyen. 

A katalógusban megtalálhatóak a legszebb magyar nyelvű 

költemények, novellák, elbeszélések, versek, kisregények és regények 

- olyan költőktől, szerzőktől, mint Arany János, Mikszáth Kálmán, 

Jókai Mór, Rejtő Jenő, Gárdonyi Géza, Benedek Elek, Karinthy 

Frigyes.    Töltsd le 
 

Japánkertet építenek a gyulai városi könyvtár udvarán 

A kertet a jellegzetes japán kapun, a toriin keresztül közelíthetik meg majd az érdeklődők. Az előkészítő 

munkákkal és 26 tonnányi szikla, kő és kavics Gyulára szállításával megkezdődött a térségi szinten is 

különlegességnek számító japánkert építése a napokban a fürdővárosban. A mintegy 20 millió forintos fejlesztés 

részeként a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár udvarán alakítják ki a látványosságot.  

A Japánkert Barátok Köre Egyesület tizenhárom évvel ezelőtt alakult, és már a kezdetektől törekedtek arra, hogy 

bemutassák a japánkertek szépségét. Hosszas keresést követően úgy döntöttek, hogy a könyvtár udvarán építik 

meg azt. 

 

Kecskenyáj segít megvédeni a Ronald Reagan-könyvtárat a tűztől  

Visszatért az a több mint 350 kecske, amelyik a dél-kaliforniai Simi Valley-ben álló Ronald Reagan Elnöki 

Könyvár és Múzeum épületét segít megvédeni a bozóttűztől. Az állatok azzal segítenek, hogy lelegelik a 

növényzetet az intézmény körül, ezzel egy “tűzvédelmi” zónát hoznak létre a természetes vegetáció és az 

intézmény campusa között – közölte Melissa Giller szóvivő a Ventura Country Star helyi lappal. A nyájat 2019 

óta tartják tűzvédelmi célból. 

“A másfél évvel ezelőtti óriási tüzek idején az épületet méterekre megközelítő lángokkal harcoló 

tűzoltók mondták, hogy a kecskék teremtette 

szabad sávnak köszönhető, hogy meg tudták 

védeni az intézményt” – magyarázta.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.murati.oszk.audiobook
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Van előfizetésünk erre a folyóiratra/adatbázisra? - Becsapós oldalak 

Talán már mindegyikünkkel előfordult, hogy amikor olvasói kérésre kerestünk egy bizonyos könyvet, fejezetet 

vagy cikket, az áhított oldalra lépve elbizonytalanodtunk, hogy vajon erre van-e egyetemi előfizetés, vagy akár 

más módon le tudjuk-e tölteni a kívánt tartalmat. Ilyenkor vadásszuk a megerősítő jeleket: zöld pöttyök, nyitott 

lakatok, „free”, „open access” címkék és társaik. Külön öröm, ha az oldalon (jellemzően a tetején) megpillantunk 

egy „Access provided by University of Pecs” vagy hasonló, egyetemi hozzáférésre utaló feliratot, hiszen ez már csak 

jelent valamit! De akkor miért nem tudjuk mégsem megnyitni azt a nyavalyás tartalmat, amit el akarunk menteni? 

A következőkben erre a fogós kérdésre próbálok magyarázatot adni. 

Tudni kell, hogy egy adatbázis, e-könyv vagy folyóirat elérésének beállítása az IP címek alapján történik. Ez egy 

egyedi hálózati számsor, ami alapján azonosítani lehet a számítógépeket. Ide tartoznak a karok, könyvtárak, 

kollégiumok, a kihelyezett képzési központok… egyszóval minden, jogilag a PTE-hez tartozó egység IP címei. 

Ezt a címlistát az adatbázis referensek frissítik, tartják karban, és ők küldik el a szolgáltatónak is, aki aztán 

beállítja, hogy ezekről az IP-kről elérhetőek legyenek a teljes szöveges tartalmak. Ezekhez kapcsolják aztán a fent 

említett megerősítő üzenet megjelenítését is, ami a hozzáférés tényének közlése mellett bizonyos módon reklám, 

márkaépítés is az intézmény számára, amennyiben tudatosítja a felhasználóban, hogy nem „csak úgy” fent van az 

interneten a szöveg, hanem egyetemi előfizetés révén fér hozzá. Eddig minden rendben van.  

A probléma ott kezdődik, amikor az intézmény lemondja az adott szolgáltatást, vagy eleve csak egy pár hónapos 

próbaidőszakos elérésről volt szó. Amint ugyanis megszűnik a hozzáférés az egyetemi IP címekről a 

tartalomhoz, akkor kellene a 

szolgáltatónak eltüntetnie ezeket a 

feliratokat is. Van, ahol erre nem figyelnek 

oda, így kint maradnak a megtévesztő 

jelzések, nem kevés fejtörést és 

bosszúságot okozva a könyvtárosnak és az 

olvasónak egyaránt.  

Lássunk egy éles példát is: Egy e-könyvet 

keresve a képen látható oldalra jutunk 

(online is megtekinthető itt). A sárgával 

keretezett információk ellentmondásosak: 

egyrészt a fenti „access provided by” 

alapján mintha lenne hozzáférésünk, 

ugyanakkor a zárt lakat és a „get access” 

inkább arra utalnak, hogy itt nem sok 

fulltext terem számunkra. 

 
 
 

Adatbázis ajánló 

Cím: Fénykép, készítette: Ismeretlen a 

https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-early-modern-history-online
http://www.thebluediamondgallery.com/tablet/d/database.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Mit lehet ilyenkor tenni? A legbiztosabb, ha megnézzük, melyik kiadó művét próbáljuk éppen elérni, és az 

adatbázis portálon rákeresünk. Ha szerepel a listában, mint PTE-s adatbázis, akkor elérhetőnek kell lennie, ha 

nem, akkor sajnos nem fogjuk tudni megnyitni.  

Jelen esetben az oldalon a bal 

felső sarokban feltüntetett 

Brill a kiadó, így erre 

keresünk rá az adatbázisos 

aloldalunkon. A képen is 

szereplő eredmény magáért 

beszél: nincs rá előfizetésünk, 

így sajnos a teljes szöveg 

nélkül kell távoznunk az oldalról. 

(Plusz tipp: a képen látható két keresőmező közül jobb, ha a felsőt használjuk, mert az alsó, ami az „Adatbázis” 

cím alatt van, csak akkor ad találatot, ha az adatbázis a keresett szóval kezdődik, ha „hátrébb” van a címben, 

akkor nem. Tehát jelen esetben, ha az adatbázis „Brill” néven szerepel, akkor kihozza az alsó kereső is, ha 

viszont mondjuk „Full Collection of Brill eBooks” néven fut, akkor csak a felsőbe beírva kapjuk meg 

találatként.) 

A témához szorosan kapcsolódik, hogy az adatbázisok 90%-a az egyetem összes IP címére be van állítva, csak 

néha, indokolt esetben, pl. speciális szakterületi adatbázisoknál fordul elő, hogy nem érhető el mindenhol, csak 

az érintett karon (beleértve a kari könyvtárat is) és a Tudásközpontban. Ezt azért fontos tudni, mert vannak 

olyan esetek, amikor régóta előfizetünk valamire, ami a kezdet kezdetén még csak kari elérésű volt, és ezért ezt 

tükröző feliratokat is találhatunk:  

 

 

Ezek alapján az a benyomásunk támadhat, hogy csak az adott karon érhető el a tartalom, pedig ez a legritkább 

esetekben szokott előfordulni: általában vagy mindenhol elérhető a teljes szöveg, vagy sehol. Ez lehetne az egyik 

tanulsága ennek a kis bejegyzésnek; a másik pedig az, hogy ezeknél a feliratoknál tulajdonítsunk nagyobb 

jelentőséget a bevezetőben említett más jelzéseknek (zöld/piros, nyitott/zárt lakat), mert azok általában 

pontosabban megmondják, hogy mi érhető el és mi nem a számunkra. Kérdéses esetben pedig keressünk rá az 

adatbázis portálon. 
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