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Könyvtárunk mindig igyekezett követni
az információs társadalom trendjeit, s lát-
juk azt is, hogy a mobileszközök napja-
ink lételemévé váltak. Az okostelefonok
és táblagépek térhódításához nem kellet-
tek évtizedek, mint a televízió vagy a rá-
dió esetében. Az NRC online piackutatá-
si vállalat 2012-es felmérése szerint 
Magyarországon az okostelefon-penetrá-
ció megközelíti a negyven százalékot, az-
az kb. nyolcszázezer- másfél millió em-
ber rendelkezik okos készülékkel. Ebbõl
pedig heti hétszázezer fõ az, aki mobil
weboldalakat és appokat használ.

A trendkutatók 2013-ra már azt jósol-
ják, hogy az elsõdleges internetes plat-
form mindenképpen a mobil lesz, s csak
kiegészítésként jelenik meg a hagyomá-
nyos asztali vagy a notebook számítógép. 

Ezek a kutatási eredmények és saját
tapasztalataink is azt mutatják, hogy mo-
bileszközünk szinte már az életünk része:
reggel el sem indulunk nélküle, napi hu-
szonnégy órában velünk van, s ez alatt
több szerepet is betölt. Az alapfunkció-
kon (telefonálás, sms stb.) túl szolgálja a
szórakozásunkat, a közösségi életünket,
segít az információszerzésben, a munka-
végzésben, vagy akár könyvtári ügylete-
ink bonyolításában. A megnövekedett
képernyõméretnek köszönhetõen pedig
egyre élvezhetõbben teszi mindezt, mi-
nek következményeként még több idõt
töltünk el vele. Mindennek ismeretében
könyvtárunknak nem volt nehéz felis-
mernie a tényt, hogy az elsõk közt kell
kihasználnunk a lehetõséget, az azokban
a kommunikációs eszközökben rejlõ po-
tenciált, amelyek napról napra terjednek
olvasóink körében is. Általuk olyan plat-
formon is elérhetõvé válunk, amely úgy-
is mindig felhasználóink keze ügyében
van, nem beszélve a kényelemrõl, amit
ezzel számukra nyújtani tudunk.

A fentieket átgondolva a Komárom-
Esztergom Megyei József Attila Megyei
Könyvtár (2013-tól Tatabánya Megyei
Jogú Város József Attila Megyei és Váro-
si Könyvtára) 2012-ben benyújtotta
TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0053 Me-
gyei Könyvtár az értõ olvasásért címû
pályázatát, melyben vállalta honlapjának
és katalógusának Android operációs
rendszerre történõ alkalmazását. 
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A két szakaszból álló fejlesztési fo-
lyamatot egy a könyvtárral szerzõdõ
„külsõs” cég vállalta. A honlapunk opti-
malizációja 2012 decemberében, a
TextLib integrált könyvtári rendszerünk
kiterjesztése Android alapú kliensekre,
vagyis az általunk csak katalógusalkal-
mazásnak nevezett opció 2013 februárjá-
ban készült el. 

Az utóbb említett interaktív mobilal-
kalmazásunkkal, melyben különbözõ ol-
vasói tranzakciókat is végezhet a haszná-
ló, gyakorlatilag elsõként jelentünk meg
a könyvtárak körében.

Mindkét újításunk lényege, hogy az
Android operációs rendszerrel mûködõ
mobileszközökön, a nap bármely szaká-
ban, kényelmesen és gyorsan, interaktí-
van, felhasználóbarát felületen használ-
hatók könyvtárunk szolgáltatásai.

A József Attila Megyei és Városi
Könyvtár (JAMK) mobilra optimalizált
honlapja a  címen, a JAMK ADI nevû ka-
talógusalkalmazás pedig az androidos al-
kalmazások webáruházából, a Google
Play-bõl teljesen díjmentesen érhetõ el.

A JAMK kisebb képernyõre átalakí-
tott weboldalain a felhasználó megtalál-
hatja mindazon hasznos információkat,
melyeket eddig nagy képernyõn megszo-
kott. Tájékozódhat legfrissebb híreinkrõl,
rendezvényeinkrõl, de bepillantást nyer-
het újonnan beszerzett dokumentumaink
sorába, a könyv- és további kulturális
ajánlókba is.

A JAMK ADI ingyenes katalógusal-
kalmazás letöltésének módja egyszerû.
Elsõ lépésben a Google Play
webáruházat kell meglátogatnunk, ahol a
JAMK ADI keresõ kifejezést beírva meg-
kapjuk a katalógusappot, melyet máris
telepíthetünk. Ha már fent van az appli-

káció a mobileszközünkön, a könyvtá-
runk logójával ellátott ikont választva
tudjuk elindítani. Az alkalmazásban négy
alapvetõ funkciót használhatunk: a Kere-
sést, az Olvasói adatokat, a Beállításo-
kat, illetve negyedikként információkat
nyerhetünk a programról. 

Célszerû az elsõ használatkor a Beál-
lítások menüben megadni adatainkat: a
felhasználói név a könyvtári felhasználói
azonosító, azaz az olvasójegy száma lesz,
a jelszó pedig az olvasó születési dátuma
(mely késõbb megváltoztatható). Itt állít-
hatjuk be, hogy a kölcsönzési határidõk-
rõl a lejárat elõtt vagy tartozásunkról 
napi szinten, felugró ablakban figyel-
meztetést küldjön az alkalmazás, illetve
hogy a keresés eredményeként hány talá-
latot mutasson egy oldalon. A keresõ-
szerver elérhetõsége: opac.jamk.hu. 
Bejelölhetjük azt is, hogy csak wifi-
kapcsolat esetén mûködjön az alkalma-
zás, azaz ne használja automatikusan a
mobilinternetet, s csak akkor ellenõrizze
az olvasói státust (például a határidõk és
késések frissítése), ha van wifikapcso-
lat. Mindezt elegendõ egyszer, az elsõ al-
kalommal megadnunk. 

Innentõl fogva az Olvasói adatok me-
nüben láthatjuk saját kölcsönzéseinket,
elõjegyzéseinket (amik lemondására is
lehetõség van), vagy elvégezhetjük a
szükséges határidõ-hosszabbításokat.
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1. ábra Az alkalmazás menüpontjai



A Keresés az olvasói adatok megadá-
sa nélkül is mûködik.

Itt minden olyan keresési funkció el-
érhetõ, melyet elektronikus katalógu-
sunkban már megszokhatott az olvasó. 
A megjelenõ találatban láthatjuk a doku-
mentum kötet- és példányadatait, s ha be-
jelentkeztünk, azaz a fent említett Beállí-
tások menüben megadtuk adatainkat, 
akkor lehetõségünk van elõjegyzésre is. 

Az Információk a programról menü-
pont alatt (elérhetõ: (http://opac.jamk.hu
/android/about.htm) tájékoztatjuk a fel-
használókat JAMKDroid-projektünk
elõzményeirõl és az alkalmazás haszná-
latáról.

Honlapunk kisebb képernyõre történõ
alkalmazásával és a Textlib jelenlegi
webalapú felületének mobil eszközökre
való kiterjesztésével célunk az volt, hogy
olvasóink a mindig zsebükben lévõ
okostelefonukkal vagy táblagépükkel
bármikor, bárhonnan elérjenek minket és
szolgáltatásainkat, tehát könyvtáruk
tényleg minden idõben a kezükben le-
gyen. 

Így maradunk hûek szlogenünkhöz is,
hiszen mi mindig „NYITOTTAK VA-
GYUNK”. ■
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2. ábra Olvasói állapot
4. ábra Elõjegyzés

3. ábra Az alkalmazáskeresési funkciói


