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Zsebkönyvtáros FSZEK könyvtári 

kereső 

AMBRUZS PÉTER 
 
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
http://www.fszek.hu/ weboldalán nagyon nehéz 
egy általunk látogatott könyvtár könyveire rákeres-
ni. Ezt szeretném megkönnyíteni és telefonon el-
érhetővé tenni. 
 
A program használata ingyenes és nem tartalmaz 
hirdetést. Ezt így is szeretném tartani. 
 
Előnyök: 
‒ Könnyű kezelhetőség. 
‒ A könyvekhez borítók is megjelennek. 
‒ Kis adatforgalom. 
‒ Kedvenc könyvek listáján keresztül még gyor-

sabb lekérdezés. 
 
Használat: 
‒ Első indításkor be kell jelentkezni az alkalma-

zásba. 
‒ Bejelentkezés után állítsuk be a kedvenc 

könyvtárunk címét a listából.  
‒ Ezután keressünk rá egy könyvre. Kereshetünk 

könyv címre vagy szerzőre is. 
‒ A kapott könyv listában látjuk, hogy melyek 

vannak a könyvtárunkban és hogy azok kiköl-
csönözhetők-e. Miután kiválasztunk egy köny-

vet a listából, akkor megnyílik a részletes adat-
lapja. A könyveket a kedvencek közé tehetjük 
az adatlap bal alsó sarkában lévő „Kedvencek-
hez” gombbal. Vagy ugyanezzel a gombbal ki is 
vehetjük onnan. 

‒ A kedvencek lista megnyitható az oldalmenü-
ből, vagy a felső eszközsor szív ikonjára kat-
tintva. A listába azokat a könyveket érdemes 
tenni, amiket kivenni tervezünk a könyvtárból. 
Pár naponként könnyen végig tudjuk ellenőrizni, 
hogy egy könyv elérhetővé vált-e a kedvencek 
közül. A kedvenc lista betöltésénél az állapot 
nem frissül automatikusan. Ahhoz meg kell 
nyitni az adatlapját.  

 
Limitációk: 
‒ A könyvek képei a http://moly.hu weboldalról és 

Google keresésből származnak. Amikor egy-
szer valaki megnyitotta egy könyv adatlapját, 
akkor egy bélyegkép elmentődik a szerveren. A 
népszerűbb könyvek képei így hamarabb beke-
rülnek a rendszerbe. 

‒ A program a könyvtár weboldalát használja a 
keresésekhez. Az információt onnan gereblyézi 
össze. Lehetnek esetek, amikor ez nem pontos. 
Az ebből adódó kellemetlenségekért nem válla-
lok felelősséget. 

‒ Egyelőre Google bejelentkezés szükséges a 
használathoz. Ez lehetővé teszi, hogy több ké-
szülékről is szerkesszük a kedvenc könyvek lis-
táját. 

 

 
Forrás: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ambruzs.zsebkonyvtaros&fbclid=IwAR0bg7GhqXW4xoXscYq3PhkycxO0

9LfR5GS4qKiX-elJM1GINUlBqlpyoKw 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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