
amelyhez a települések igényeinek, szak-
mai elképzeléseinek megfogalmazása
szükséges. A cél az, hogy a periódus 
végére minden településen egységes in-
formatikai rendszerben, közös hozzáfé-
réssel, minden dokumentum visszakeres-
hetõ legyen. Felhívtuk a figyelmet a 
határidõk betartásának fontosságára,
mert ebben az évben a rendelet megjele-
nésének idõpontja és a közbeszereztetési
eljárás lefolytatása miatt feltorlódtak a
munkafolyamatok. Bár a települési
könyvtárosokra és a megyei feladatokat
ellátó munkatársakra nézve is többletter-
het jelent a feladat végrehajtása a szigorú
feltételek miatt, a fontos az, hogy az ol-
vasók, a könyvtárlátogatók több értéket
kapnak, mint korábban.

A sokszínû tematikával megvalósuló
szakmai nap jól illeszkedett a József At-
tila Megyei Könyvtár õszi könyvtári he-
tet megnyitó konferenciáinak sorába –
immár negyvenkettedik alkalommal, és
egyike volt azon könyvtárszakmai ta-
nácskozásoknak, melyek ténylegesen
hasznosnak bizonyultak. Az Országos
könyvtári napok jelmondata nem csak
szlogen maradt. A révkomáromi Szinnyei
József Könyvtár igazgatónõje, Al beta
Littvová, felajánlotta konkrét segítségét a
vértesszõlõsi könyvtárnak a szlovák
nyelvû dokumentumok gyarapításához. 

Könyvtárak az emberi kapcsolatokért
– emberek a könyvtári kapcsolatokért! ■
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Ez a program hagyományosan visszatérõ
esemény a tatabányai József Attila Me-
gyei és Városi Könyvtár (JAMK) Népház
Úti Fiókkönyvtárában, az országos
könyvtári napok részeként. Az elõadásté-
mákat ismét széles körbõl válogattuk,
hogy az október 12-én megrendezett
program összességében színes és vonzó
legyen, ugyanakkor hasznos információ-
kat is nyújtson a résztvevõknek. A negy-
venegy vendég közül tizenhat városhatá-
runkon túlról érkezett (Budapest, Tata,
Szomód, Szárliget, Tardos, Dunaalmás,
Komárom). A hat ismeretterjesztõ elõ-
adás mellett kötetlen beszélgetésekre és
vendéglátásra is lehetõséget adtunk.
A programról készült fotógyûjtemény
megtekinthetõ itt: http://www.jamk.hu
/galeria/index.php?/category/72 

Az elõadások prezentációi megtalál-
hatóak honlapunkon, itt: http://
www.jamk.hu/?q=hu/node/2808  

Megnyitójában Voit Pál igazgató arról
beszélt, hogy az idei könyvtári hét jel-
mondatához igazodva ez a rendezvény az
emberi kapcsolatok közösségi formáinak
informatikai alapú sokszínûségét mutatja
be, azokat a lehetõségeket, amelyek az
emberek közös tevékenységeit segítik,
hasznosabbá teszik, tudásukat bõvítik.
Örömét fejezte ki, hogy az olvasásnép-
szerûsítõ és környezettudatos rendezvé-
nyeik mellett a „homo interneticusokat”
sem hanyagolják el. Tudomásul kell ven-
ni, hogy mai kor gyermekei digitális
bennszülöttek, a felnõttek csak digitális
bevándorlók lehetnek. Felvázolta a digi-
tális remetéktõl kezdve a digitális felfe-
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dezõk és digitális nomádok jellemzõin át
az információs társadalom ideális polgá-
rainak, a digitális telepeseknek a tulaj-
donságait. Utalt rá, hogy nem véletlenül
foglalkozik a rendezvény hat elõadásából
három valamilyen informatikai veszély-
lyel vagy annak elhárításával. 

Áttekintés és kedvcsináló az elõadások
témáihoz

Magyari Gábor középiskolai tanár, egy-
ben a Neumann János Számítástechnikai
Társaság Komárom-Esztergom megyei
elnöke: Élet a felhõben, avagy mindent,
mindig, mindenhol – Lehetõségek és koc-
kázatok 

Felhõalapú szolgáltatásokat ingyen és
bérleti díjért is kínálnak a vállalati szek-
tornak, valamint a széles felhasználói kö-
zönségnek. Ezek lényege, hogy a szol-
gáltató biztosítja a tárhelyet és a titkos
hozzáférési módot a felhasználóknak. Ál-
talában irodai szoftvercsomagot is kínál-
nak, amely azonban csak online használ-
ható. Bizonyos szolgáltatók egyéb vonzó
szolgáltatásokat, szoftvereket is rendel-

kezésre bocsátanak. Ugyanakkor lehetõ-
vé teszik a kooperatív munkát: hogy egy
dokumentumon egyidejûleg akár több
személy is dolgozhasson – a dokumen-
tum tulajdonosának felhatalmazása alap-
ján. A felhõben tárolt dokumentumok
bárhonnan elérhetõk, ahol számítógép
vagy okostelefon és internetkapcsolat
van. Könnyedén megoszthatjuk az itt tá-
rolt dokumentumokat másokkal, vagy el-
zárhatjuk mindenki elõl. Elõadásának
prezentációja megtekinthetõ itt: http://
prezi.com/evopxzmodjax/?utm_cam-
paign=share&utm_medium=copy&rc=
ex0share

Boldog Ferenc középiskolai tanár és
rendszerinformatikus, Fellner Jakab
Szakközépiskola, Tatabánya: A rendszer-
helyreállítás eszközei a Windowsban –
mielõtt még bekövetkezne egy összeomlás

A számítógépet vásárlókat senki sem
figyelmezteti az üzletben, hogy már
nincs operációs rendszerlemez mellékel-
ve a csomaghoz. A számítógép bizonyos
idõközönként azért jelez, hogy kellene
biztonsági másolatot készíteni a számító-
gépen található operációs rendszerrõl, az
illesztõ programokról. Az ACER note-
bookokhoz például négy DVD-re van
szükség ehhez a mûvelethez, amelyben
még nincs is benne a felhasználó saját
könyvtára. A számítógépezõk jelentõs ré-
sze viszont csupán használni, élvezni
szeretné a gépét, és nem fordít figyelmet
a karbantartó és újratelepítést szolgáló
mûveletekre. Áramkimaradás miatt be-
következett fájlsérülések és vírusfertõzés
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következtében pedig könnyen elõállhat
az a helyzet, hogy újra kellene telepíteni
a Windowst. Akinek hiányoznak az elõ-
zõleg DVD-re írt lemezei, az nem tudja a
megvásárolt operációs rendszerét vissza-
telepíteni gépére. Újat venni drága, az il-
legálisan beszerzett szoftver viszont nem
engedi frissíteni magát. Ez pedig a szá-
mítógép sérülékenységét, veszélyezte-
tettségét eredményezi. Elõadásának pre-
zentációja megtekinthetõ itt: http://
www.jamk.hu/sites/default/files/eloadas
_rendszerhelyreallitas_a_windows-ban
[Írásvédett].pdf

Csonkáné Huszár Anita, Komárom-Esz-
tergom Megyei Rendõr-fõkapitányság:
Az internet veszélyei egy rendõr szemével

Húsz-harminc évvel ezelõtt a számító-
gépes bûnözés még kimerült a felhaszná-
lók gépére juttatott rosszindulatú progra-
mok által okozott károkban. Napjainkra
jelentõs és széles körû kategóriát képez a
bûnügyek között. Ez az elõadás azokat 
a leggyakoribb problémákat taglalta,
amelyeknek az átlagos felhasználók le-
hetnek kárvallottjai. Kiemelten foglalko-
zott a gyermekeket és fiatalokat érintõ
veszélyekkel, így például a játékfüggõ-
séggel vagy a pedofíliával. Az adathalá-
szat különbözõ válfajai, illetve az inter-
netes csalások pedig minden korosztályt
érinthetnek. Az elõadó foglalkozott a le-
töltések jog szerinti megítélésével is. Be-
szélt még a honlapok és a levelezõrend-
szerek feltörésérõl, illetve a csevegõ-
oldalakon, közösségi hálózatokon elõfor-
duló veszélyekrõl. Minden problémához
hozzáfûzte tanácsait is, amelyeket pre-
zentációjában is olvashatunk: http://
w w w. j a m k . h u / s i t e s / d e fa u l t / f i l e s
/internet_veszelyei [Írásvédett].pdf

Pohner Lászlóné informatikus könyvtá-
ros, JAMK: Geoládázás: természetjárás,
rejtvényfejtés és kincsvadászat internetes
segítséggel

A geoládázás vagy geocaching egy
szabadidõs tevékenység, hobbi. Játéknak
is tekinthetõ, amely egyesíti a modern
technikát (GPS, internet) a kincskeresés
õsi szenvedélyével. A geoládázásban jár-
tas ún. „kesser” elrejt egy idõjárásálló lá-
dikát vagy dobozt egy alig észrevehetõ,
különleges helyen, amelyre valamiért
szeretné mások figyelmét felhívni. Lehet
ez a hely történelmi, kulturális, földrajzi
vagy helyi nevezetesség, érdekesség.
A kesser GPS vevõkészüléke segítségé-
vel beméri a láda pozícióját, a láda koor-
dinátáit, majd a helyszín leírásával, 
képekkel együtt közzéteszi a játék inter-
netes honlapján. A megtalálás azonban
nem is olyan egyszerû, mivel a GPS ve-
võkészülék távolságot és irányt jelez,
nem pedig útvonalat. A koordináták mel-
lé adott leírást az interneten a közösség
tagjai kiegészíthetik hasznos megjegyzé-
sekkel, amelyek segítik a megtalálást.
A szerencsés megtalálók kivehetik a ben-
ne rejtõzõ apró ajándékot, de cserébe egy
újat kell benne elhelyezniük. Ezután a
szintén benne rejlõ jelszóval a hivatalos
honlapon logolják – ezzel bizonyítva,
hogy valóban megtalálták. A geoládát ke-
resõ mindeközben természetben jár, ki-
kapcsolódik a hétköznapok fárasztó ru-
tinjából. Elõadásának prezentációja meg-
tekinthetõ itt: http://www.jamk.hu/sites
/default/files/Geoládázás [Írásvédett].pdf

Vitéz Veronika informatikus könyvtáros,
JAMK: Az online közösségi tudás építõ
ereje – Crowdsourcing kezdeményezések

A közvélekedés hajlamos az online
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közösségi hálózatokról olykor negatív
jelzõkkel nyilatkozni, velük szemben
óvatosságra, távolságtartásra inteni. 
A crowdsoursing nagyszerû ellenpélda
ennek cáfolatára. A kifejezést csoportos
ötletelésnek, ötletbörzének is fordítják.
Lényege, hogy a közösségekben, a tö-
megben rejlõ látens tudást és innovációs
készséget hasznosítva találhatunk gyors
és hatékony megoldást egy-egy bonyolult
kérdéskörre vagy problémára. Az ered-
ményesség kulcsa abban rejlik, hogy
munkatársi csoportokon és szakmán kí-
vülrõl is jöhetnek ésszerû, néha meglepõ
ötletek, észrevételek, javaslatok adott
problémákra. Máskor a kihelyezett, nagy
számban végzendõ önkéntes munka je-
lenti a célt. Nonprofit szervezetek vagy
profitorientált vállalatok alkalmazzák ezt
a web kettes megoldást innovációs esz-
köznek. Alkalmazásának módja, hogy
nyílt vagy zárt kiírás alapján bevonnak
egy online közösséget valamely megol-
datlan probléma rendezésébe, egy cél el-
érésébe. A megoldási javaslatokból tu-
dásbázis épül, és a közösség tagjait egy-
más ötletei, javaslatai is inspirálják. Amit
néhány ember nem tud önállóan megol-
dani, arra egy együtt gondolkodó közös-
ségnek nagyobb az esélye. Elõadásának
prezentációja megtekinthetõ itt: http://
prezi.com/ghmuvwgpbzms/crowdsourc-
ing /?u tm_campaign=share&utm_
medium=copy

Szilassi Andrea informatikus könyvtá-
ros, JAMK: Könyvolvasás 2.0 – Eszkö-
zök, szoftverek és webes támogatás az
irodalom kedvelõinek

Könyvtárosként és felelõsen gondol-
kodó emberként egyaránt fontos idõn-
ként számba venni és népszerûsíteni az

olvasás jótékony hatását. Hiszen szóra-
koztató és hasznos tevékenységek garma-
da áll rendelkezésre szabadidõnk eltölté-
sére, és ebben a versenyben az olvasásra
fordított idõ évrõl évre visszaszorulni lát-
szik. De vajon tényleg leáldozóban van a
papíralapú könyvkiadás jövõje? Vagy
csak újabb metamorfózison mennek át 
az írott gondolatok, mint történt ez az
agyagtáblák és papirusztekercsek ideje
óta többször is? Ez utóbbira utal az az in-
formáció is, hogy az egyik legnagyobb
online kereskedõ cég, az Amazon, 2011
óta nagyobb forgalmat bonyolít le e-köny-
vekbõl, mint nyomtatott kötetekbõl. Az
Amazonnak megéri olcsóbban adni az e-
könyv olvasó készülékét a tényleges árnál! 

Ez az elõadás számba vette a digitális
szövegek olvasására alkalmas különféle
technikai eszközöket, illetve az elektro-
nikus könyvek hátrányát, elõnyét – ösz-
szevetve a hagyományossal. Ajánlottunk
néhány elektronikus könyvtárat, online
közösséget és honlapokat, amelyeket
hasznos megismerniük az érdeklõdõknek.
Persze ezzel nem szeretnénk könyvnél-
küli otthonokra buzdítani, de mindenkép-
pen adekvát megoldást kínál az e-könyv
olvasás a mai rohanó világunkra, anyagi
korlátainkra és megtelt könyvespolcaink-
ra. Az elõadás prezentációja megtekint-
hetõ itt: http://www.jamk.hu/sites/default
/files/Könyvolvasás 2.0.pdf ■
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