
Beszámoló az pedig a videofelvételek szerkesztését tanultuk a 
 című továbbképzésről gyakorlatban az Adobe Premier szoftver segítségével.

Másnap Szlahorek András a webszerkesztés elméleti 
Az Eszterházy Károly Főiskola új, akkreditált képzést hátterével kezdett, majd mindezt folytattuk a gyakorlatban 
indított Elektronikus tananyagfejlesztés és használtatás a is egy önálló weboldal létrehozásával, a Dreamweaver 
könyvtárban címmel, a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0022 használatával.
pályázati konstrukció keretében térítésmentesen. A Szombaton Dr. Forgó Sándor tartott több prezentációt az 
jelentkezés feltétele volt a felsőfokú könyvtáros vagy elektronikus tanítás eszközeiről és módszereiről. Később 
informatikus könyvtáros végzettség, illetve az alapfokú multimédiás oktató CD és DVD romok, elektronikus 
informatikai jártasság. A tanfolyam két turnusban indult. tananyagok didaktikai szempontú elemzésével is 
Az első csoport május 24 – 28. és június 7 – 11. között, a foglalkoztunk.
második május 31 – június 4., és  június 14 – 18. között A második hét elején újra találkoztunk Dr. Antal Péterrel, 
vehetett részt az egri képzésen. A szervezők 80 akivel tovább gyakoroltuk a Photoshop használatát. Most 
kontaktórára és 40 óra e-learningre osztották fel a 120 képek retusálása következett. A délutánt pedig egy újabb 
kötelező tanórát. mediális elem, a hang megismerésével folytattuk. Az 
Az első csoportban az érkezési napokat kivéve, minden elméletet megint gyakorlat követte: hangszerkesztés: 
reggel 9 órakor kezdődött a tanítás. Legtöbbször 17 óráig, hangvágás, mixelés a Sony Sound Forge programmal.
de kétszer 19 óráig hallgattuk az előadókat vagy készítettük A következő reggelen Szlahorek András beszélt a 
a kiszabott feladatokat. szabványos elektronikus tananyagok készítéséről, az ezeket 
Kedden délelőtt a messziről érkezettek elfoglalták a Foglár meghatározó szabványokról, majd az eXe E-learning 
utcai szállást, majd délután Czeglédi László eligazítását Editor nevű szerkesztőprogram használatát kezdtük 
követően a csoport Kis-Tóth Lajos prezentációját megismerni, vele tananyagot szerkeszteni. A napot Komló 
láthatta, hallhatta Elektronikus taneszközök, szoftverek, Csabával folytattuk, aki az LMS rendszerekről tartott 
tanulási források címmel. előadást.
Szerdán már megkezdődött a gyakorlati oktatás is, Dr. Az egész csütörtöki napunk animáció készítéssel telt Dr. 
Antal Péter - az elektronikus tananyagok mediális Szabó Bálinttal. A gyakorlófeladat megoldása során 
elemeibe beletartozó - állókép készítéséről, szerkesztéséről ismereteket szereztünk az Adobe Flash program 
és a digitalizálásról szóló elméleti bevezetője után az Adobe használatáról.
Photoshop nevű program használatát, trükkjeit Komló Csaba LMS rendszerekről tartott elméletibb jellegű 
gyakoroltuk. Mindennek haszna, hogy az elektronikus oktatása után pénteken Dr. Szabó Bálint az LMS 
tananyagban a szükséges helyekre megfelelő minőségű rendszerek, azon belül is a Moodle adminisztrátorkénti és 
szemléltető anyagot tehessünk. felhasználókénti használatába vezetett be minket. 
A harmadik reggel is elméleti oktatással indult, amikor is A továbbképzés utolsó napjára már nem maradt gyakorlat, 
Komló Csaba a mediális elemek közül a mozgóképről, a így dr. Forgó Sándor folytatta múlt heti előadását az 
videózás technikáiról, a videoanyag tárolásáról beszélt, elektronikus tanítás eszközei és módszereiről, tananyagok 
majd feladatul osztotta ki egy rövidfilm leforgatását a minőségbiztosításáról. Délután pedig Dr. Tóvári Judittal 
rendelkezésre álló kamerákkal. A nap második felében beszélgettünk a könyvtár és könyvtáros jelentőségéről a 
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mai társadalomban, ezzel összekötve pedig az e-leraning különböző nézőpontok, megközelítések bemutatásának. 
könyvtári vonatkozásairól. Az előre felkért beszélgetőpartnerek egyike skype-pal 
A tanfolyam zárásaként az elméletben tanultak kapcsolódott a konferenciához.
elsajátításának mértékéről a szervezők egy online tesztből A videotóriumban a teljes NETWORKSHOP 2011 anyaga 
kapnak majd képet. A gyakorlati tudást pedig egy önállóan megtekinthető, a kerekasztal-beszélgetés közvetlen elérése:
elkészített, szabad témaválasztású e-tananyag fogja 
prezentálni.

A közgyűlés előtt dr. Bakonyi Péter mutatta be A Jövő Vitéz Veronika (JAMK Tatabánya)
Internet Nemzeti Technológiai Platform-ot, melynek 
megszervezésére és működtetésének koordinálására a 
HUNGARNET Eg yesü le t  kapott  megbízás t .  HUNGARNET közgyűlés, 2011. 05. 23.
Csatlakozókat várnak!  A platfom honapja  a  (Beszámoló)

 címen érhető el.
Dr. Zombory László, a HUNGARNET Egyesület A 11.00 órára ismételten összehívott közgyűlés a formai 
elnöke megnyitotta és - egyúttal fél órával későbbre - követelményeknek megfelelően zajlott le. Az előzetesen 
ismételten összehívta a közgyűlést, mivel a tagság csekély megkapott 2010. évre vonatkozó beszámolók szóbeli 
számban képviseltette magát. összefoglalása és részbeni kiegészítése után elfogadásra 
A rendelkezésre álló fél órában dr. Kokas Károly számolt kerültek. Az egyesület elnöksége nevében dr. Zombory 
be a NETWORKSHOP 2011 konferencián lezajlott László elnök leköszönt, mivel a testület mandátuma lejárt.
kerekasztal-beszélgetésről, melyet a Könyvtári Szekció Ezután került sor az egyesület elnökségének és felügyelő 
szervezésében A könyvtárak jövője, a jövő könyvtárai címmel bizottságának megválasztására. A megválasztott 
tartottak. A konferencia néhány előadásnyi idejét áldozták HUNGARNET Egyesület Elnöksége saját hatáskörben 
fel a kerekasztal-beszélgetésre, mely új és eredményes fogja megválasztani vezetőségét.
formája volt a szakmai vélemények megismertetésének, a Pappné Németh Erika (JAMK Tatabánya)

http://videotorium.hu/hu/events/details/392,A_konyvta
rak_jovoje_a_jovo_konyvtarai

http://jovointernet.hu
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http://www.jamk.hu/files/galeriak/hagyomanyorzo_tabor/index.html

