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A 60 órás e-learning tanfolyam megvalósítása 

A Somogyi-könyvtár a KDS-K: A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása a 

könyvtárakban című pályázaton való sikeres részvételt követően az ott szerzett szakmai 

ismereteket e-learning képzés formájában kívánta felhasználni továbbképzés céljából saját 

kollégák és más könyvtárak szakemberei számára. 

A Somogyi-könyvtár már több éve használja az ILIAS távoktatási keretrendszert. Korábban öt 

olyan kurzust indítottunk, amely a digitális kompetencia fejlesztését támogatják: 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés, felhőalapú tárolás, okoseszközök 

használata. A pandémia ideje alatt ezen a felületen keresztül tartottuk az OKJ-s képzésünket is. 

Az ILIAS egy nyílt forráskódú, internetes felületen működő e-learning keretrendszer, amely 

lehetőséget biztosít virtuális „iskola” kialakítására, amellyel az egyes csoportok, kurzusok, 

taneszközök karbantartása egy rendszeren belül valósul meg. 

A megpályázott tananyag is a könyvtár ILIAS e-learning keretrendszerében készült el. 

A pályázatban leírt tematikától nem tértünk el. 

Digitalizálási folyamatok a könyvtárban – 60 órás e-learning képzés: 

A képzés célja: 

• a közgyűjteményi digitalizálás jelentőségének tudatosítása 

• a digitalizálási munkafolyamatok elsajátításához szükséges ismeretek közvetítése 

• a digitalizálás alapvető munkafolyamatainak megismertetése 

• a korszerű technikai megoldások bemutatása 

• a megszerzett ismeretek adaptálása saját könyvtári környezetre: az állomány 

felmérése, digitális objektumok előállítása és felhasználása 

Tematika, óraszám: 

1. A digitalizálási stratégia (6 óra):  

• Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 

• A stratégia megalkotásában releváns jogszabályok, rendeletek és 

kormányhatározatok 

• A saját könyvtárra adaptálható stratégia készítésének támpontjai 

• Közzétételi digitalizálási szempont 

2. A digitalizálandó anyagok kiválasztása (10 óra) 

• A nemzeti/nemzetközi közgyűjteményi vagyon 

• Helyismereti, helytörténeti anyagok digitalizálása 

• Szerzői jogi, állományvédelmi szempontok 

• On-demand digitalizálás 

3. A digitalizálás eszközei, lépései és módszerei (30 óra) 
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• A digitális objektumok előállításának eszközei (szkenner, digitális 

fényképezőgép…) 

• Feldolgozóprogramok (képszerkesztés, szövegfeldolgozás, OCR…) 

• Metaadatozás 

• Digitális dokumentumkezelő/adatbázis 

4. Digitalizált dokumentumokra épülő online tartalomszolgáltatás (12 óra) 

• Felhasználói szemléletű tartalomszolgáltatás 

• Digitális közösségfejlesztés 

• Helyi kulturális értékek közvetítése 

• Szolgáltatásorientált szemlélet 

• Virtuális kiállítások, mobilapplikációk, e-tananyagok, adatbázisok 

• Ismeretszerzés, élménynyújtás, kutatásfejlesztés 

• A társadalmi hasznosulás szempontja 

5. Webarchiválás, webaratás (2 óra) 

A kidolgozásban összesen 6 fő vett részt: 5 fő belső munkatárs, ebből egy fő a lektorálást 

végezte valamint a 1 fő külső szakmai tanácsadó. 

A kurzus teljes mértékben elsajátítható otthoni tanulás keretében. A tananyag során 

feldolgoztuk a KDS-K keretében szerzett tapasztalatainkat, ismereteinket és összefoglaltuk 

különböző szintek szerint, tematikára bontva. A Somogyi-könyvtár e-learning felületén 

keresztül internetes hozzáféréssel, böngészőn érhető el a tananyag. A tanulás megkezdése után 

az előrehaladás egyéni ütemben zajlik. Bármikor megszakítható a folyamat és onnan 

folytatható, ahol korábban abbahagyta a képzés résztvevője. A képzést tutorok segítik, akik a  

kurzus felületén tudnak kapcsolatot tartani levelezés formájában a hallgatókkal. 

 A tananyag ablaka alapvetően két egységből épül fel. A képernyő baloldalán a kurzus teljes, 

interaktív tematikája használható, innen ugrani lehet fejezetekre, lapokra. A képernyő közepén 

a kurzus adott pontjának tananyagrészlete látható, amelyről az előző és következő oldalra tud 

navigálni a használó. A tanulási folyamat közben a hallgató bármikor visszatérhet korábbi 

részhez, szabadon tud átlépni a kurzuson belül. Ebben segítik a kenyérmorzsák az ablak tetején, 

valamint a tanulási haladás a képernyő baloldalán. Különböző jelzések, ikonok segítik, mely 

folyamatokat végezte el, melyek vannak folyamatban, illetve mik azok, amik feldolgozásra 

várnak (zöld - kész, sárga - folyamatban, szürke – még nem lett megnyitva, piros – sikertelen – 

akár tesztkérdés). 

Az egyes fejezetek végén önellenőrző kérdéseket tudnak kitölteni a hallgatók, amivel 

visszaellenőrizhetik az adott témában elsajátított ismereteket. A kurzus végén egy 

tesztkérdéssort szükséges kitölteni, ezzel tekintjük befejezettnek a tanulmányokat. A teszt csak 

akkor végezhető el, ha minden fejezetet, minden lapot meglátogattak, és az önellenőrző 

kérdéssorokat is sikeresen kitöltötték, ezt a rendszer folyamatosan kezeli és ellenőrzi. 
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1. ábra - Digitalizálás tananyag - részlet 

 

 

2. ábra - Digitalizálás fórum 

 

A tananyag kidolgozását követően 2021. szeptemberében meghirdetésre került az első kurzus. 

A képzést, a jogszabályoknak megfelelően bejelentettük a Pest Megyei Kormányhivatal 

Szakképzési és Felnőttképzési Főosztályán. A bejelentés elfogadását követően a Felnőttképzési 

Adatszolgáltatási Rendszerben a B/2021/001778 nyilvántartási számot kapta a képzésünk. A 

tanfolyam teljes adminisztrációja a FAR felületen keresztül zajlott, innen került kiküldésre a 

képzés végén a elégedettségmérő lap is. 
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A tananyaghoz kapcsolódó kurzusidőszak 2021. október 4 – 2021. december 7-e között került 

kijelölésre. 

A kurzusra 82 fő jelentkezett. Valamennyi jelentkezővel megkötöttük a felnőttképzési 

szerződést. Az online kapcsolattartás folyamatos volt. A 60 órára tervezett tananyag 

elsajátítására 2 hónap állt rendelkezésre. A gyakorlat azt mutatta, hogy ez az időszak elég volt 

a tananyag teljes áttekintésére. 

A kurzus teljes időszaka alatt minden héten kedden 9 és 12 óra között online konzultációt 

biztosítottunk a Teams felületen keresztül. Minden alkalommal a tananyag egy-egy részéhez 

kapcsolódó témát emeltünk ki és erről tartottunk előadást, illetve a kurzustagok által felmerült 

kérdéseket válaszoltuk meg. Összesen 9 alkalommal találkoztunk a virtuális térben. Egy-egy 

alkalommal átlagosan a képzésben résztvevők 60-70%-a kapcsolódott az online oktatáshoz. 

Létrehoztunk egy fórumot is a kurzushoz, ahol kérdéseket lehetett feltenni. Ezeket 

megválaszoltuk és további segítséget nyújtottunk a jelzett problémák megoldáshoz. 

November 29-én és december 6-án online teszt kitöltésének keretében fejeződött be a képzés. 

A képzés végén a sikeres tesztkitöltések után 69-en kaptak tanúsítványt a tananyag 

befejezéséről. 

A tanúsítványokat a FAR rendszerből generáltuk, majd aláírás után online eljuttattuk a 

tanfolyamot sikeresen befejezőknek. 

A rendszer által kiküldött elégedettségi kérdőívet 33 fő töltötte ki. A visszajelzések alapján 

nagyon magas pontszámokat kapott a képzés, 4,6 és 5 között volt mind a 15 kérdésnek az átlaga. 

Írásban és elektronikusan is sok pozitív jelzést kapott a tanfolyam, többek között kiemelték a 

segítők, tutorok szaktudását, az oktatási anyag áttekinthetőségét. 

A távoktatási felületünk az alábbi hivatkozáson érhető el: 

http://elearning.sk-szeged.hu 

A tanfolyamot évente két alkalommal tervezzük újra meghirdetni. 
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A tanfolyam hirdetése a könyvtár FB oldalán: 
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A képzés befejezését igazoló tanúsítvány: 

 

Szeged, 2022. február 15. 


