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A könyvtárak világa és a számítógép
A számítógép megjelenése és az internet elterjedése megváltoztatta a könyvtári 

dokumentumokhoz való hozzáférést. A számítógép segítségével ugyanis nemcsak 
egyszerűbben kereshetünk a könyvtárak állományában, hanem gyakran magukat a 
dokumentumokat is letölthetjük az internetről.

A könyvtári katalógus
A nagyobb könyvtárakban lévő könyvek adatait az interneten át elérhető kataló-

gusok tartalmazzák (pl. www.mokka.hu, www.fszek.hu). Így egyszerre akár több 
könyvtárban is „kutathatunk” egy adott könyv után, s ha megtaláltuk, sok esetben 
akár azonnal „le is foglalhatjuk”.

A számítógépes katalógusok sokféle keresést tesznek lehetővé a könyvek kö-
zött. Kereshetünk például cím szerint, szerző szerint, a megjelenés éve szerint, is-
meretterjesztő művek esetében pedig akár témakörök szerint is.

A számítógépes katalógusok megjelenése előtt a keresés nehézkesebb volt. Minden 
könyvről készítettek néhány katalóguscédulát, amely az adott könyv adatait tartal-
mazta. Ezeket a cédulákat pedig a sokfiókos katalógusszekrényekbe tették. 

A katalógusszekrényekben a cédulákat sorba rakták. Külön készült egy katalógus, 
amely a könyveket cím szerint tartalmazta, készült egy másik, amely szerző szerint, 
egy harmadik, amely ETO-szám szerint, stb. Attól függően, hogy milyen adatok 
szerint kerestünk, mindig a megfelelő katalógusszekrényhez kellett menni.

Az elektronikus katalógus és a hagyományos katalógusszekrény. Milyen előnyei vannak az inter-
neten át elérhető elektronikus katalógusnak a hagyományos katalógussal szemben?

Az elektronikus könyvtár
Az elektronikus könyvtárak a könyveket digitális formában tárolják. Ha tehát 

egy könyvet megtalálunk az elektronikus könyvtár katalógusában, utána azt a mo-
nitoron olvashatjuk, vagy esetleg ki is nyomtathatjuk. Ma már sok magyar nyelvű 
elektronikus könyvtárral találkozhatunk az interneten, ezek közül a legismertebb a 
Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu).
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Keresd meg a Magyar Elektronikus Könyvtárban a jövő évi kötelező irodalmat, 
A kőszívű ember fiait!

Sokat hallunk arról, hogy a számítógépek fokozatosan kiszorítják a papírt. Mi 
erről a véleményed? Kérdezd meg szüleidet is, hogy nekik mik a tapasztalataik!

Keresés a Magyar Elektronikus Könyvtárban. Milyen segédprogrammal nyithatjuk meg 
a könyv digitális változatát? Próbáld ki a „felolvas” funkciót is!

Digitális könyv
A digitális könyv (e-könyv, e-book, ejtsd: íbuk) elektronikus formában jele-

nik meg. Az e-könyveket interneten át az elektronikus könyvtárakból „kölcsönöz-
hetjük”, vagy megvásárolhatjuk az elektronikus könyvesboltokból.

A digitális könyvet nemcsak „hagyományos” számítógépen olvashatjuk, egyre több 
elektronikus könyvolvasó berendezés is készül. Ezeknél általában törekednek arra, 
hogy minél jobban visszaadják a hagyományos könyv olvasásának élményét.

Digitális könyv- és digitális újságolvasó berendezés. 
Milyen előnyei és hátrányai vannak a papír alapú változattal szemben?

1.

2.

Feladatok


