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Digitális kommunikáció a könyvtári partnerkapcsolatokban c. e-learning 

tananyag- és képzés kidolgozása 
 

I. Bevezetés 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2018-2020 között „Az én könyvtáram” EFOP-VEKOP projektje 
keretében több mint négyszáz közgyűjteményi dolgozó – elsősorban könyvtáros – számára szervezett 
szakmai képzéseket. Ezeken nagy érdeklődés kísérte a kommunikációs témákat, melyekről a 
résztvevők elsősorban elméleti áttekintést kaptak, és kevés idő maradt – főleg az online kommunikáció 
területén - a nagyobb gyakorlati tudás megszerzésére, valamint a megfelelő jártasságok kialakítására. 
Többek között a járvány-helyzet is megerősítette, hogy nagyon fontos lehet a könyvtárosok szakmai 
jelenléte a virtuális térben, a közösségi médiában. Ehhez pedig olyan háttértudásra, eszköztárra van 
szükségük, mellyel jó minőségű digitális tartalmakat tudnak létrehozni, és azokat a megfelelő 
kommunikációs csatornákon tudják közvetíteni. Ezért nyújtottuk be pályázatunkat az NKA-hoz a 
könyvtárak digitális kommunikációjával foglalkozó e-learning tananyag elkészítésére. A témák 
összeállításánál olyan online kommunikációs eszközök bemutatására törekedtünk, melyek egy átlagos 
könyvtár/könyvtáros számára adottak, illetve elsősorban azoknak az applikációknak az ismertetésére, 
melyek részben, vagy teljesen elérhetők ingyenesen.  
 

II. Megvalósítás 

A pályázat során a Digitális kommunikáció a könyvtári partnerkapcsolatokban c. e-learning képzés 
tananyagának és képzési rendszerének kidolgozására került sor. 
 

1. Az e-learning tananyagfejlesztés bemutatása 

A tananyagfejlesztés az alábbi ütemben zajlott: 
- témavázlat elkészítése, 
- ajánlatkérési eljárás lefolytatása a tananyagfejlesztésben részt vevő oktatók, fejlesztők 

kiválasztására, 
- tananyagfejlesztő csapat felkészítése a munkára, 
- tematika kidolgozása, 
- tartalomfejlesztés (szöveges- és média jellegű tananyagelemek elkészítése), 
- tananyagegységek pedagógiai-módszertani szerkesztése, lektorálása, javítása, véglegesítése, 
- véglegesített tananyagegységek beszerkesztése a moodle rendszerbe, ellenőrző tesztek 

készítése, 
- képzéstervezés, kurzus létrehozása a moodle rendszerben.  

 
A tananyagfejlesztésben résztvevők: 

 Név Feladat Megjegyzés 

1 Farkas Ferenc lektorálás, szakmai konzultáció, részvétel a 
képzéstervezésben 

osztályvezető (Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Központi Könyvtár 
Olvasószolgálati Osztály) 

2 Illyné Újvári 
Irén 

tananyagfejlesztés koordinálása, képzési 
rendszer és dokumentáció kidolgozása 

oktatásszervező (Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár) 

3 Kiss Attila 
István 

szakmai közreműködés (tananyagfejlesztés) könyvtárvezető (Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Kőbányai Könyvtár) 

4 Kovácsné 
Koreny Ágnes 

szakmai közreműködés (tananyagfejlesztés) főigazgató helyettes (Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár) 

5 Márföldi István szakmai közreműködés (tananyagfejlesztés) médiatár vezető (Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtár) 

6 Sinka Róbert szakmai közreműködés (tananyagfejlesztés, 
moodle szerkesztés) 

moodle szakértő 

7 Vörös Ilona szakmai közreműködés (tananyagfejlesztés) kommunikációs tréner 
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A tananyag szerkezete: 

Téma Elmélet Gyakorlat 

I. Kiknek kommunikálunk – a célközönség azonosítása 
I.1 A könyvtárakban zajló kommunikáció 

1. tanulási egység: A könyvtári kommunikáció 1 óra  

2. tanulási egység: A kommunikáció célja a partnerkapcsolatok fejlesztésében 1 óra  
3. tanulási egység: A célcsoportok képzése, célcsoport-specifikus szolgáltatások és 
kommunikáció  1 óra  

4. tanulási egység: Célcsoport-specifikus üzenetek megfogalmazása   1 óra  

5. tanulási egység: A különböző célcsoportoknak történő kommunikáció alapjai  1 óra 1 óra 

II. Rendezvényt támogató célcsoport-specifikus kommunikációs eszközök 
II. 1 Online kommunikációs eszközök 

6. tanulási egység: Online kommunikációs eszközök a különböző partnerek elérésében 
1.  1 óra  
7. tanulási egység: Online kommunikációs eszközök a különböző partnerek elérésében 
2.  1 óra  

II.2  Google Drive szolgáltatások használata a könyvtárban   

8. tanulási egység: Online dokumentumszerkesztés a Google Dokumentumokban   1 óra 

9. tanulási egység: Online táblázatkezelés a Google Táblázatokkal   1 óra 

10. tanulási egység: Online prezentáció készítése   1 óra 

11. tanulási egység: Google Űrlapok   1 óra 

12. tanulási egység: Google Űrlap Tesztek  1 óra 

II.3. Az online kapcsolattartás eszközei   

13. tanulási egység: Az online kapcsolattartás eszközei  1 óra  

14. tanulási egység: Online kapcsolattartás Zoom alkalmazás használatával 1.   1 óra 

15. tanulási egység: Online kapcsolattartás Zoom alkalmazás használatával 2.   1 óra 

II.4  A Facebook, mint a könyvtárak működését támogató marketing kommunikációs 
eszköz   

16. tanulási egység: Facebook, mint marketing kommunikációs eszköz 1.  1 óra   

17. tanulási egység: Facebook, mint marketing kommunikációs eszköz 2.  1 óra   

18. tanulási egység: Facebook, mint marketing kommunikációs eszköz 3.   1 óra 

II. 5 Könyvtári fényképek készítése a Facebookra, Instagramra 
  

19. tanulási egység: A fényképezés, videofelvétel készítés eszközei  1 óra 

20. tanulási egység: A fényképezés, videofelvétel készítés alapjai  1 óra 

21. tanulási egység: A kompozíció  1 óra 

22. tanulási egység: Rendezvényfotózás  1 óra 

II.6 Könyvtári videók készítése a Facebookra, Instagramra 
  

23. tanulási egység: A videófelvétel-készítés technikai háttere   1 óra 

24. tanulási egység: A videófelvétel képi világa  1 óra 

25. tanulási egység: Könyvtári események felvétele és közvetítése a Facebookon, 
Youtube-on   1 óra 

26. tanulási egység: Kreatív könyvtári videók készítése és közzététele a Facebookon, 
Youtube-on, Instagramon   1 óra 

II. 7 Képszerkesztők használata az online világban   

27. tanulási egység: Ingyenes képszerkesztők  1 óra 

28. tanulási egység: A Canva képszerkesztő program bemutatása  1 óra 

29. tanulási egység: Fotó szerkesztése lépésről-lépésre  1 óra 
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30. tanulási egység: Kép/grafika készítése weboldalra vagy közösségi oldalakra  1 óra 

31. tanulási egység: Prezentáció készítése Canva programmal  1 óra 

II. 8 Könyvtári rendezvények és a videók, youtube világa   
32. tanulási egység: Mobilvideózási tippek  

 
1 óra 

33. tanulási egység: Ingyenes stock videók  
 

2 óra 

34. tanulási egység: Headliner ingyenes online videószerkesztő  
 

2 óra 

35. tanulási egység: Legend Applikáció  
 

2 óra 

36. tanulási egység: Vimage Applikáció  
 

2 óra 

37. tanulási egység: Video Maker Applikáció  
 

2 óra 

38. tanulási egység: Stop Motion Studio Applikáció  
 

2 óra 

39. tanulási egység: You Tube Studio  
 

2 óra 

III. Rendezvények és kommunikációs kampányok szervezése 
III.1 Rendezvények a könyvtárban és a virtuális térben 

40. tanulási egység: Rendezvények a könyvtárban  1 óra   

41. tanulási egység: Könyvtári rendezvények a virtuális térben  1 óra   

III.2 A rendezvények előkészítése, megszervezése   

42. tanulási egység: A rendezvényszervezés folyamata  1 óra   

43. tanulási egység: Rendezvénykoncepció összeállítása  1 óra   

44. tanulási egység: Rendezvényi forgatókönyv összeállítása  1 óra   
45. tanulási egység: Feladatok a rendezvény napján és a rendezvény után. 
Dokumentáció  1 óra   

III.3 Kommunikációs kampány fogalma és a tervezés lépései   

46. tanulási egység: Kommunikációs kampány fogalma és a tervezés lépései   1 óra 

47. tanulási egység: A könyvtárakat rendszeresen nem látogató célcsoportnak szóló 
kommunikációs kampányterv készítése – esettanulmányok elemzése   1 óra 

48. tanulási egység: Egy meghatározott célcsoportnak szóló kommunikációs 
kampányterv készítése - Önálló feladat    1 óra 

IV. Médiaműveltség és médiatudatosság a könyvtárban 
IV. 1. Hírek és álhírek, az információk megbízhatósága   

49. tanulási egység: Az információ hitelessége, megbízhatósága 1 óra   

50. tanulási egység: Tényekkel az álhírekkel szemben 1 óra   
IV. 2. Információk etikus közzététele és megosztása az online kommunikáció során 

  

51. tanulási egység: Személyes adatok védelme az online térben  1 óra   

52. tanulási egység: A könyvtárak és a szerzői jog az online kommunikációs térben  1 óra   

összesen: 20 óra 40 óra 

mindösszesen: 60 óra 

 
A tananyag tartalmazza az önálló tanulást segítő tanulási célok és követelmények leírását, az 
önellenőrzéshez szükséges teszteket, és számos, tudásellenőrzésre, valamint gyakorlásra alkalmas 
feladatot. Továbbá példákat, mintaanyagokat, tanulási tanácsokat és fogalomtárat.  
A tananyagfejlesztés során szöveges tananyagelemek, képek, videók, tutorial videók kerültek 
kifejlesztésre. A résztvevők haladását Tanulási útmutató segíti. 
 
A tananyag a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Moodle keretrendszerében került kidolgozásra, amely az 
www.oktatas.fszek.hu/moodle portálon érhető el.  
 
 
  

http://www.oktatas.fszek.hu/moodle
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1. kép: Képernyőkép a tananyag kezdő oldaláról 

 
 
 

 
 

2. kép: Képernyőkép egy tananyagegység képernyő oldaláról 

 
  



Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár   Szakmai beszámoló 

6 

2. A létrejött képzés bemutatása 
 
A képzés formája: zárt rendszerű elektronikus távoktatás 

Elérhető: http://oktatas.fszek.hu/moodle  

 

 
 

3. kép: Képernyőkép a kurzus nyitóoldaláról (www.oktatas.fszek.hu) 

 

Tervezett képzési idő: 60 óra (3 hónap). A képzésbe az év során bármikor be lehet jelentkezni.  

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtári 
szakember.  

A képzés célja és célcsoportja:  

A képzés célja a könyvtárosok – elsősorban online – kommunikációs jártasságának megalapozása és 
ismereteinek bővítése annak érdekében, hogy a könyvtári rendezvények szervezése, a 
partnerkapcsolatok kialakítása, kiszélesítése során tudatosabbá és hatékonyabbá váljanak a megfelelő 
kommunikációs eszközök kiválasztásában, használatában. 
A képzés azoknak a könyvtárosoknak szól, akiknek feladatkörébe tartozik a könyvtárhasználókkal 
(gyerekektől az időskorúakig), és más külső partnerekkel való kapcsolattartás, információ-megosztás, 
rendezvények, programok szervezése, és a munkájuk során rendszeresen használnak online 
kommunikációs eszközöket. 
 
A képzés leírása: 

A képzésre a http://oktatas.fszek.hu/moodle portálon lehet regisztrálni. A jelentkezés után sor kerül a 
felnőttképzési szerződés megkötésére. Ezután – a regisztrációs kulcs segítségével - elérhetővé válik a 
Digitális kommunikáció a könyvtári partnerkapcsolatokban c. kurzus elektronikus tananyaga a 
portálon.  
  

http://oktatas.fszek.hu/moodle
http://www.oktatas.fszek.hu/
http://oktatas.fszek.hu/moodle
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A képzés ideje a bejelentkezéstől számítva 3 hónap. Ez idő alatt érhető el és – egyéni igények szerint - 
nyomtatható ki a tananyag. A tananyag feldolgozása egyéni tanulással történik, nem tartozik hozzá 
tantermi óra, vagy online oktatói, tutori támogatás. A résztvevők a 3 hónapos képzés alatt saját ütemük 
szerint haladnak: mindenki akkor, olyan tempóban, részletességgel és mélységben dolgozhatja fel a 
tananyagot, amely számára a legmegfelelőbb.  
Az e-learning képzésben alkalmazott aszinkron módszer a hagyományos távoktatáshoz hasonlítható, 
csak ebben az esetben elektronikus formában, a Moodle rendszerben rendelkezésre álló tananyagból 
tanulnak a résztvevők. 
 
A képzésben résztvevők teljesítményének értékelése: 

Az elsajátított tudás ellenőrzése és értékelése az egyes tanulási egységekhez kapcsolódó elektronikus 
tesztek segítségével történik, melyet a Moodle rendszer automatikusan kiértékel.  
 
A képzés kétféle módon zárható: 

- tanúsítvánnyal, melynek feltétele a tanulási egységekhez kapcsolódó valamennyi elektronikus 
teszt legalább 60%-os eredménnyel való kitöltése, 

- tanúsítvány nélkül, ha valaki csak egyes résztémák iránt érdeklődik. 
 
 

3. Képzési dokumentáció kidolgozása 
 
A 2020. december 31-ig tartó tananyag fejlesztési időszak után került sor a képzéssel összefüggő 
adminisztrációs- és nyilvántartási anyagok elkészítésére. 
A képzés beindításához – a felnőttképzéssel összefüggő jogszabályok szerint - az alábbi dokumentumok 
kerültek kidolgozására: 

- képzési program 
- képzési szerződés 
- adatkezelési tájékoztató 
- egységes nyilvántartási rendszer 
- tanulási útmutató 
- tanúsítvány 

 
A felnőttképzés indításához az intézménynek bejelentési kötelezettsége van, amely eljárást 2021. 
januárban elindítottuk. A Pest Megyei Kormányhivatal határozata alapján a felnőttképzési 
nyilvántartási számunk: B/2021/000422. 

 
4. A képzés meghirdetése 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a képzés indulását az alábbi csatornákon keresztül tette közzé: 
- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár oktatási portál (www.oktatas.fszek.hu) 
- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlap (www.fszek.hu) 
- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársi hírlevél 
- Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Facebook oldal https://www.facebook.com/fszek.hivatalos) 
- Könyvtárosok csoport Facebook oldal  
- Katalist hírlevél 
- Könyvtárostanár Egyesület hírlevél 

 
  

http://www.oktatas.fszek.hu/
http://www.fszek.hu/
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4. kép: Képernyőképek a képzés meghirdetéséről a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár régi és induló, új portálján 
(www.fszek.hu) 

 
 

 
 

5. kép: Képernyőkép a képzés meghirdetéséről a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár oktatási portálján 
(www.oktatas.fszek.hu) 

 
 
  

http://www.fszek.hu/
http://www.oktatas.fszek.hu/
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6. kép: Képernyőkép a képzés meghirdetéséről a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Facebook oldalán 
 
Jelen beszámolót feltöltöttük a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra. 
 
 
 
Budapest, 2021. február 25. 
 
 
 


