
Kedves Olvasók!

A mostani összevont számban kissé eltérek a megszokott ritmustól, hiszen beszámolok az idei Internet 
Fiestánkról, majd egy összefoglalóban bemutatom a József Attila Megyei és Városi Könyvtár új 
androidos fejlesztését.
S mivel megadtuk az irányvonalat a mobilos operációs rendszerek és alkalmazások témakörével, így 
hírválogatásom is ezt a tárgyat járja körül.

Vitéz Veronika, rovatgazda
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Rovatvezető: Vitéz Veronika

34/513-676 vitez.veronika@jamk.hu

Így ünnepeltünk mi - Internet Fiesta a József  Attila 
Megyei és Városi Könyvtárban

A rendezvénysorozat címében a fiesta 
spanyol eredetű szó, egyik jelentése: 
ünnepi mulatság. Az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség – a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával – immár 
14. alkalommal szervezte meg az 
internetezéssel kapcsolatos „mulatságát” 

2013. március 20-27. között, melyhez a József  Attila 
Megyei és Városi Könyvtár is örömmel csatlakozott. 
Hogy mit is takar ez az ünnep? A Szövetség célja 
minden évben az, hogy könyvtáraink minél nagyobb 
számban jelentkezzenek az említett programsorozathoz, 
és keretén belül olyan rendezvényeket szervezzenek, 
melyek széles körben terjesztik a világháló által nyújtott 
lehetőségeket. 2013-ban kiemelt szerepet kapott a 
közösségteremtés, az internet praktikus szolgáltatásainak 
bemutatása (pl.: internetes vásárlás, jegyrendelés, e-
ügyintézés, e-learning, internetes játékok).  
Ennek tükrében a József  Attila Megyei Könyvtár két 
tanfolyamot bonyolított le e témakörökben. Március 26-
26-án Pap Zsuzsanna munkatársunk adott elő 
Praktikusan internettel címmel. A két napos, 8 órás 
tanfolyamon nyugdíjas korosztályunk 
megismerkedhetett az internet adta lehetőségekkel az e-

ügyintézés terén. Foglalkoztak alapvető internetes 
kérdésekkel, de e-jegyfoglalással, e-bankolással, és 
további különböző kényelmi szolgáltatásokkal is. 
Március 26-27-én  Vitéz Veronika tartotta Közösen a 
közösségi (és egyéb web-) oldalakon fantázianevű tanfolyamát, 
főként szintén a nyugdíjas korosztály számára. Itt 
különböző elektronikus adatbázisokkal, keresőkkel és 
információkeresési fortélyokkal, közösségi oldalakkal, az 
ezzel kapcsolatos adatvédelmi kérdésekkel, elektronikus 
vásárlással és egyéb e-ügyintézési, kényelmi funkciókkal 
ismerkedhettek meg a hallgatók. 
Az ünnepi hét hamar eltelt. De bízunk abban, hogy ez 
alatt a rövid idő alatt is sikerült a programjainkon 
résztvevőkhöz még közelebb hoznunk az internet 
világát, s bátran használják majd az itt tanultakat, akár 
netes álláskeresésről, elektronikus ügyintézésről, vagy 
egyéb webes információk megtalálásáról van szó. 

Vitéz Veronika (JAMK, Tatabánya)
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Kezedben a könyvtárad!

 A JAMKDroid-projekt
-A József  Attila Megyei és Városi 

Könyvtár androidos applikációja 
okostelefonon és táblagépen-

Könyvtárunk mindig igyekezett követni az információs 
társadalom trendjeit, s látjuk azt is, hogy a mobileszközök 
napjaink lételemévé váltak. Az okostelefonok és 
táblagépek térhódításához nem kellettek évtizedek, mint a 
televízió vagy a rádió esetében. Az NRC online 
piackutatási vállalat 2012-es felmérése szerint 
Magyarországon az okostelefon-penetráció megközelíti a 
40%-ot, azaz kb. 800 ezer- 1,5 millió ember rendelkezik 
okoskészülékkel. Ebből pedig heti 700 ezer fő az, aki 
mobil weboldalakat és appokat használ.
A trendkutatók 2013-ra már azt jósolják, hogy az 
elsődleges internetes platform mindenképpen a mobil 
lesz, s csak kiegészítésként jelenik meg a hagyományos 
asztali vagy a notebook számítógép. 
Ezek a kutatási eredmények és saját tapasztalataink is azt 
mutatják, hogy mobileszközünk szinte már az életünk 
része: reggel el sem indulunk nélküle, napi 24 órában 
velünk van, s ez alatt több szerepet is betölt. Az 
alapfunkciókon (telefonálás, sms stb.) túl, szolgálja a 
szórakozásunkat, a közösségi életünket, segít az 
információszerzésben, a munkavégzésben, vagy akár 
könyvtári ügyleteink bonyolításában. A megnövekedett 
képernyőméretnek köszönhetően pedig egyre 
élvezhetőbben teszi mindezt, melynek következménye, 
hogy annál inkább több időt töltünk el vele.
Mindennek ismeretében könyvtárunknak nem volt nehéz 
felismernie a tényt, hogy az elsők közt kell kihasználnunk 
a lehetőséget! Azaz, azokban a kommunikációs 
eszközökben rejlő potenciált, amelyek napról napra 
terjednek olvasóink körében is. Általuk olyan platformon 
is elérhetővé válunk, amely úgyis mindig felhasználóink 
keze ügyében van, nem beszélve a kényelemről, 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 Városi 
Könyvtár) 2012-ben benyújtotta TÁMOP-3.2.4. A-11/1-
2012-0053 Megyei Könyvtár az értő olvasásért című pályázatát, 
melyben vállalta honlapjának és katalógusának Android 
operációs rendszerre történő alkalmazását. 
A két szakaszból álló fejlesztési folyamatot egy a 
könyvtárral szerződő „külsős” cég vállalta. A honlapunk 
optimalizációja 2012 decemberében, a TextLib integrált 
könyvtári rendszerünk kiterjesztése Android alapú 
kliensekre, vagyis az általunk csak katalógus-
alkalmazásnak nevezett opció 2013 februárjában készült 
el. 
Az utóbb említett interaktív mobilalkalmazásunkkal, 
melyben különböző olvasói tranzakciókat is végezhet a 
használó, gyakorlatilag elsőként jelentünk meg a 
könyvtárak körében.
Mindkét újításunk lényege, hogy az Android operációs 
rendszerrel működő mobileszközökön, a nap bármely 
szakában, kényelmesen és gyorsan, interaktívan, 
felhasználóbarát felületen használhatók könyvtárunk 
szolgáltatásai.
A József  Attila Megyei és Városi Könyvtár mobilra 
optimalizált honlapja a  címen, a „JAMK www.jamk.hu
ADI” nevű katalógus-alkalmazás pedig az androidos 
alkalmazások webáruházából, a Google Play-ből teljesen 
díjmentesen érhető el.
A JAMK kisebb képernyőre átalakított weboldalain a 
felhasználó megtalálhatja mindazon hasznos 
információkat, melyeket eddig megszokott 
„nagyképernyőn”. Tájékozódhat legfrissebb híreinkről, 
rendezvényeinkről, de bepillantást nyerhet újonnan 
beszerzett dokumentumaink sorába, a könyv- és további 
kulturális ajánlókba is.
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A „JAMK ADI” ingyenes katalógus-alkalmazás 
letöltésének módja egyszerű. Első lépésben a Google 
Play webáruházat kell meglátogatnunk, ahol a „JAMK 
ADI” kereső kifejezést beírva megkapjuk a katalógus-
appot, melyet máris telepíthetünk. Ha már fent van az 
applikáció a mobileszközünkön, a könyvtárunk logójával 
ellátott ikont választva tudjuk elindítani. Az 
alkalmazásban négy alapvető funkciót használhatunk: a 
„Keresés”-t, az „Olvasói adatok”-at, a „Beállítások”-at, illetve 
negyedikként információkat nyerhetünk a programról. 
 

1. ábra Az alkalmazás menüpontjai

Célszerű az első használatkor a „Beállítások” menüben 
megadni adatainkat: a felhasználói név a könyvtári 
felhasználói azonosító, azaz az olvasójegy száma lesz, a 
jelszó pedig az olvasó születési dátuma (mely később 
megváltoztatható). Itt állíthatjuk be, hogy a kölcsönzési 
határidőkről a lejárat előtt, vagy tartozásunkról napi 
szinten, felugró ablakban figyelmeztetést küldjön az 
alkalmazás, illetve, hogy a keresés eredményeként hány 
találatot mutasson egy oldalon. A keresőszerver 
elérhetősége: opac.jamk.hu. Bejelölhetjük azt is, hogy 
csak WiFi kapcsolat esetén működjön az alkalmazás, azaz 
ne használja automatikusan a mobilinternetet, s csak 
akkor ellenőrizze az olvasói státuszt (pl.: határidők és 
késések frissítése), ha van WiFi kapcsolat. Mindezt 
elegendő egyszer, az első alkalommal megadnunk. 
Innentől fogva az „Olvasói adatok” menüben láthatjuk 
saját kölcsönzéseinket, előjegyzéseinket (amik 
lemondására is lehetőség van), vagy elvégezhetjük a 
szükséges határidő-hosszabbításokat.

 

2. ábra Olvasói állapot
 

A „Keresés” az olvasói adatok megadása nélkül is 
működik. 
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Itt minden olyan keresési funkció elérhető, melyet 
elektronikus katalógusunkban már megszokhatott az 
olvasó. A megjelenő találatban láthatjuk a dokumentum 
kötet és példányadatait, s ha bejelentkeztünk, azaz a fent 
említett „Beállítások” menüben megadtuk adatainkat, 
akkor lehetőségünk van előjegyzésre is. 
 

4. ábra Előjegyzés

Az „Információk a programról” menüpont alatt (elérhető itt: 
(http://opac.jamk.hu/android/about.htm) tájékoztatjuk 
a felhasználókat JAMKDroid-projektünk előzményeiről 
és az alkalmazás használatáról.
Honlapunk kisebb képernyőre történő alkalmazásával és 
a Textlib jelenlegi webalapú felületének mobil 
eszközökre való kiterjesztésével célunk az volt, hogy 
olvasóink a mindig zsebükben lévő okostelefonjukkal 
vagy tabletjükkel bármikor, bárhonnan elérjenek minket 
és szolgáltatásainkat, tehát könyvtáruk tényleg minden 
időben a kezükben legyen. 
Így maradunk hűek szlogenünkhöz is, hiszen mi mindig 
„NYITOTTAK VAGYUNK”.

Vitéz Veronika (JAMK, Tatabánya)

Felhasznált irodalom:
A kutatási eredmények és számadatok forrása az IAB 
Mobilhirdetési útmutató 2012, 
2012. november 7.
http://iab.hu/mobil/IAB_Mobilhirdetesi_utmutato_201
2.pdf
Letöltés ideje: 2013. 03. 03.

 Ė

3. ábra Az alkalmazás keresési funkciói
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Az Android eredetileg 
fényképezőgépekhez készült
Az Android operációs rendszer 
fejlesztői eredetileg televíziókhoz 
csatlakoztatható okoskamerákhoz 
szánták programjukat, amellyel 
számítógépekhez lehetett volna 

kötni a kamerát. A fejlesztést félúton eltérítették, amikor 
az okostelefonok hirtelen elkezdtek népszerűek lenni.
Forrás: 
http://index.hu/tech/cellanaplo/2013/04/17/az_androi
d_eredetileg_fenykepezogepekhez_keszult/
Dátum: 2013. 04. 17.

Nyomasztó fölényben itthon az 
Android
Az NRC kutatása szerint a hazai 
okostelefonok mindössze 4 
százalékán fut iOS.
Forrás: 
http://www.bitport.hu/trendek/ny
omaszto-foelenyben-itthon-az-android
Dátum: 2013. 04. 04.

Az iOS-ből van a legtöbb 
reklámbevétel
Az Android nem tud versenyezni 
az iOS-szel a mobilos hirdetések 
árbevételeit tekintve.
Forrás: 
http://techcorner.hu/macworld/a
z-ios-bol-van-a-legtobb-reklambevetel.html
Dátum: 2013. 04. 20. 

Tényleg meglepő: fordító 
alkalmazás ember és 
macska között
Az első pillanatban viccnek 
tűnik, pedig állítólag hosszas 
kísérletezések előzték meg az 

ember és a macskák között működő fordító alkalmazás 
bevezetését.
Forrás: 
http://hvg.hu/tudomany/20130419_Tenyleg_meglepo_f
ordito_alkalmazas_ember
Dátum: 2013. 04. 19.

Március-áprilisi IT-hírek

App! képzés: hogyan legyek iOS-fejlesztő?
A HWSW és az ITFactory ismét közös 
fejlesztői képzéssel jelentkezik. Idén tavasszal 
az Apple mobilos operációs rendszere kerül 
górcső alá, a 42 órás képzésen az iOS-szel 
ismerkedhetnek meg a hallgatók. Kezdők, más 
nyelveket ismerők és a mobilfejlesztés 
szomszédos területen tevékenykedőknek is 
ajánlott!
Forrás: http://www.hwsw.hu/hirek/49906/app-kepzes-ios-
okostelefon-tablet-alkalmazas-fejlesztes-tanfolyam-oktatas.html
Dátum: 2013. 03. 05.
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