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Moduljai: 

● A könyvtári rendszer működése 

● Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfel-

tárás 

● Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás 

A foglalkozásokat hetente egy alkalommal, csütör-

tökönként tartjuk, illetve minden hónap utolsó he-

tében kétnapos elfoglaltságot jelent a tanfolyam 

(szerda és csütörtök). 

A tanórák mindkét napon 8:00 és 17:00 óra között 

zajlanak 60 perces ebédszünettel. 

A képzés bizonyítvánnyal zárul. 

● Kiadásának feltételei: 

● a modulzáró vizsgák teljesítése 

● a komplex szakmai vizsga teljesítése 

● a kötelező szakmai gyakorlat letöltése és erről az 

igazolás leadása határidőre a képző intézmény 

részére 

● képzési díj és vizsgadíj hiánytalan kiegyenlítése. 

Jelentkezni az alábbi címre eljuttatott (kitöltött, 

lehetőség szerint kinyomtatott) jelentkezési űrlap-

pal lehet: 

BME OMIKK 

Segédkönyvtáros képzés 

1111 Budapest 

Budafoki út 4-6. 

 

A jelentkezési űrlap elérhető: 

http://www.omikk.bme.hu/494-segedkonyvtaros-

tanfolyam-2015.html 

A tanfolyam kezdési időpontja: 2014. december 

17. szerda (Tájékoztató, adminisztrációs nap) 

Az első tanítási nap: előreláthatólag 2014. ja-

nuár 22. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

További felvilágosítással az alábbi elérhetőségen 

szolgálunk: 

Lengyel Gyöngyi 

tanfolyamvezető 

Telefon: +36 1 463-3534 

E-mail: gylengyel@omikk.bme.hu 

 
 

Mindenre kíváncsi a Windows 10 előzetes kiadása 

A felhasználók egy része aligha fog örülni a Windows 10 egyik újdonságának, mellyel a végleges kiadást akarják hiba-

mentessé tenni. 

 

Amikor a Microsoft bemutatta az operációs rendszert, akkor az emberek az új funkciókra összpontosítottak, holott az 

igazi újítások a Start menü és a kezelőfelület alatt vannak. A bejelentés után néhány nappal derült ki, hogy a cég a 

Windows 10 előzetes verziója segítségével gyakorlatilag a felhasználók minden tevékenységét naplózhatja. 

 

Az operációs rendszer gyakorlatilag minden információra igényt tart, beleértve a neveket, a e-mail címeket, beállításo-

kat, a böngészési előzményeket, sőt, akár az összes szöveges és hangos bejegyzést is. Nem véletlen, hogy ezek után 

a The Inquirer a Windows 10 előzetes változatát billentyűleütés-figyelő programnak nevezte. 

 

Az már korábban ismertté vált, hogy a Windows 10 tesztelési időszakában alkalmazásra kerül az Asimov nevű új tele-

metriai rendszer is. Ez felel majd a széles körű adatgyűjtésekért, amelyek célja az, hogy a Windows operációs rend-

szert jobbá tegyék. Az információgyűjtés kiterjed arra is, hogy az adott személy miként használja a szoftvert. A Micro-

soft hasonló módszert választott az Xbox One beszédvezérlésének tesztelésére is, az akkor komoly tiltakozásokat 

váltott ki. 

 

Fontos ugyanakkor, hogy a Microsoft a felhasználási feltételekben felhívja a figyelmet az adatgyűjtésekre, emellett a 

konszern nem ajánlja, hogy a felhasználók a mindennapi feladatok elvégzése során is támaszkodjanak a Windows 10 

előzetes verziójára. A Windows 10 végleges változata ugyanakkor elvileg már nem fogja tartalmazni az Asimov tele-

metriai rendszert.  

 

/Forrás: http://sg.hu/cikkek/108161/mindenre-kivancsi-a-windows-10-elozetes-kiadasadenre-kivancsi-a-

windows-10-elozetes-kiadasa/ 

 

(B.Bné) 
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