
A SKYPE-ÜGYELETTŐL 

A PEDAGÓGUS 

WEBINÁRIUMIG

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

tanulástámogató szolgáltatásai 

Farkas Ferenc, 2021



TÉNYEK ÉS ADATOK A JÁRVÁNY EGY ÉVÉRŐL

 A járvány kezdete óta eltelt 12 hónap alatt 2020. július 1-jétől 
november 10-ig tudott a FSZEK kölcsönzési szolgáltatást biztosítani 

olvasóinak, illetve idén február 10-től március 6-ig a Könyvtári 

Cserepont szolgáltatást vehették igénybe az olvasók.

 A tavalyi újranyitás utáni 4 hónap alatt több mint 1 millió művet 

kölcsönöztek és hosszabbítottak az olvasók. 

 Az újabb bezárást követően mint 117 ezer kölcsönzésre jogosító 
olvasójegy és 206 ezer dokumentum folyamatos hosszabbítására

került sor.

 A Könyvtári Cserepont szolgáltatást kevesebb mint 4 hét alatt 26 
ezer alkalommal vették igénybe, előzetes igényleadással és a 

könyvtárakba való belépés nélkül 62 ezer könyvet kölcsönöztek ki.
Volt olyan nap, amikor Központi Könyvtárunknál több mint 300-an 

kölcsönöztek 8 óra alatt.

2020-ban 7,1 millióról 9,1 millióra nőtt a távhasználat.
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KÖNYVTÁR A VIRTUÁLIS TÉRBEN

(MINEBUDAPEST PROEJKT)



TÁVOLI ELÉRÉSSEL HASZNÁLHATÓ ADATBÁZISOK

A könyvtár kölcsönzőjeggyel rendelkező használóinak

ingyenesen biztosítja az általa előfizetett számos adatbázisok, 

online szolgáltatások otthoni elérését.

 Szerepel a könyvtár kínálatában a Digitalstand, mely napilapok és 
magazinok széles körének teljes tartalmát kínálja, az Új Jogtár, az 
EBSCO adatbázisai, az Akadémiai folyóiratok és szótárcsomagok is.

 Honlapunkon át böngészhetők továbbá a Szaktárs egyes 
adatbázisai, a Céginfo, az Encyclopaedia Britannica, a GALE
adatbázisai, a Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása, 
valamint művészeti, szociológiai és zenei tárgyú online tartalmak is.

 Az Arcanum Digitális Tudománytár előfizetéshez között tartalmai -
több mint 31 millió oldal - a szolgáltató hozzájárulásával szintén 
elérhető otthonról.

http://www.fszek.hu/adatbazisok

http://www.fszek.hu/adatbazisok


ONLINE OLVASÓI STÁTUSZ BEVEZETÉSE

 Azok, akiknek nincs kölcsönzőjegye, de szükségük 
lenne az adatbázisok elérésére, egy online 
regisztrációt követően 30 napra 
kedvezményesen 1100 forintért – egy napijegy 
áráért – vehetik igénybe. A szolgáltatás díját 
távfizetéssel tudják rendezni a SimplePay
rendszerben.

Hetente átlagosan 20-30 új regisztráló.

http://www.fszek.hu/?article_hid=44232

http://www.fszek.hu/?article_hid=44232




HÁLÓT ADJ, NE HALAT…

OKTATÓVIDEÓK YOUTUBE-CSATORNÁNKON

https://www.youtube.com/channel/UCcyhdAHZ1QH
mSz1C1OwzK_g

https://www.youtube.com/channel/UCcyhdAHZ1QHmSz1C1OwzK_g


 adatbázisok használatában való technikai 
segítségnyújtás; 

 online hazai és nemzetközi tartalmak felkutatása; 

 tartalom közvetítése elektronikusan, a szerzői jog által 

biztosított lehetőségek szerint;

 szakdolgozatok, publikációk irodalomjegyzékeinek, 

összeállítása, pontosítása; 

 idézet-, illetve forráskeresés

A kérdéseket, a témától, a kérdés 
összetettségétől függően igyekszünk 1 
munkanapon belül megválaszolni.

DE HA SEGÍTSÉG KELL…

KÖNYVTÁR OTTHONRÓL SZOLGÁLTATÁS

Hetente átlagosan 100-150 kérdés érkezik.



A ZENEI OKTATÁSBAN HASZNÁLHATÓ TARTALMAK

https://www.youtube.com/channel/UCNBFZGw
PJUe3vLd_9R_6ZbQ

https://zeneigyujtemeny.wordpress.com/

https://www.youtube.com/channel/UCNBFZGwPJUe3vLd_9R_6ZbQ
https://zeneigyujtemeny.wordpress.com/


AZ IRODALOMOKTATÁSBAN IS HASZNÁLHATÓ 

ONLINE BESZÉLGETÉSEK



AZ IRODALOMOKTATÁSBAN IS HASZNÁLHATÓ 

ONLINE BESZÉLGETÉSEK



KÖNYVTÁR A PEDAGÓGUSOKÉRT ÉS A SZÜLŐKÉRT



DIÁKOK BEVONÁSA A DIGITÁLIS TARTALOMGYÁRTÁSBA
JANUÁRI FELHÍVÁSUNKRA 34-EN JELENTKEZTEK.



20 tagkönyvtárunk csatlakozott

55 programmal

Mesepárna videóstream

(Pestszentimrei Könyvtár)

Kincskeresés a Meseszigeten

Genially-alapú online 
szabadulószoba játék

(Üllői úti könyvtár)

Anya - lánya messenger-kvíz

Messengerbeszélgetés, melyben 
kiderül ki a boomer és mi a TikTok.

(Ugocsa utcai könyvtár)
Internetbiztonsági játék dr. 

Baracsi Katalin 
internetjogásszal

(Kőbányai Könyvtár)





 A Budapest Gyűjtemény tartalmai/Sándor Tibor

 Budapest múltját és jelenét érintő tanórák látványos kiegészítője lehet a Budapest képadatbázis anyaga, 
valamint a Hungaricana adatbázisban fellelhető látványos komponensek.

 Az én könyvtáram projekt mintaprogramjai/Farkas Ferenc

 A könyvtári jó gyakorlatokból megszületett könyvtári mintaprogramok egy jelentős csokra a kisiskolás, tini, 

ifi korosztály digitális kompetencia fejlesztését támogatják.

 A Sárkányos Gyerekkönyvtár Médiaismeret foglalkozása/Dienes Éva

 Hogyan tudunk védelmet biztosítani magunknak az online térben, és vajon hogyan kapcsolódik mindez a 
könyvek világához, a könyvtárhoz?

 Szociológiai bibliográfia/Kerékgyártó Ágnes

 A bibliográfia jól használható az Állampolgári ismeretek tantárgy tanítására vagy érzékenyítő (hátrányos 
helyzetben, mélyszegénységben élők, szenvedélybetegek, stb.) osztályfőnöki órákra történő felkészülés 
során.

 Irodalmi bibliográfia/Csopaki Orsolya

 A magyar irodalomórákra történő felkészülés során oktatóknak, irodalmi témájú tanulmányi versenyekre 
történő felkészüléshez diákoknak is kiváló eszköz a FSZEK irodalmi bibliográfia.

https://www.youtube.com/channel/UCahf7OoqZpydB5-w1smiIRQ

https://www.youtube.com/channel/UCahf7OoqZpydB5-w1smiIRQ


A ZENEI OKTATÁSBAN HASZNÁLHATÓ TARTALMAK
https://digitalistemahet.hu/tudasbazis/

https://digitalistemahet.hu/tudasbazis/


HOGYAN TOVÁBB? 
NAT KOMPATIBILIS FOGLALKOZÁSOK KIDOLGOZÁSA



FOLYAMATOS, AKTÍV KOMMUNIKÁCIÓ



 a digitális kommunikáció legfontosabb 
elméleti alapismeretei,

 a könyvtári kommunikációt támogató 
mobilapplikációk, webes alkalmazások 
és azok készségszintű, aktív használata,

 a közösségi média tudatos 
használatának, gyakorlati módszereinek 
elsajátítása,

 korszerű fotózási és videókészítési 
alapismeretek.

E-LEARNING TOVÁBBKÉPZÉS

Eddig 394 könyvtáros regisztrált a 

tanfolyamra. 

http://oktatas.fszek.hu/moodle

http://oktatas.fszek.hu/moodle


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

FARKAS FERENC

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 

FARKAS.FERENC@FSZEK.HU


