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Tájékoztató munka 1.

 A hatékony munkához elengedhetetlen, hogy minden 

fontos információ karnyújtásnyira legyen

→ maximum 2 kattintás

 Felhasználói kérdésre 

→ gyorsan szerzett információ

→ használható információ



Tájékoztató munka 2.

 Szubjektív válogatás

 A találatokat a tájékoztató munkatársnak kell 

kiválasztania

 A felhasználó dönti el jó-e neki az adott találat, vagy 

sem

 A tájékoztatásban használt segédeszközök a 

könyvtári dokumentumok mellett az off-line és on-

line adatbázisok is



Webes praktikumok

 Az on-line tájékoztatáshoz használt Internet 

böngésző esetünkben a Firefox 

 A tájékoztató munkát segíti, ha olyan kiegészítőket 

telepítünk a Firefoxhoz, melyek a keresést segítik

 Ilyenek például:

→ KwiClick 2.7.2.884

→ Search Tab 1.9.1 

→ iGlue 

→ Quick Translator 0.9



KwiClick 2.7.2.884

 Kompatibilitás: Firefox 3.0 - 4.0.1

 Közvetlen keresési lehetőséget biztosít a 

böngészőben anélkül, hogy új ablakokat kellene 

nyitni

→ a kompakt nézet segítségével a keresés jobban 

nyomon követhető

 A legnépszerűbb keresőszolgálatokat használva 

dolgozik, de kedvenc keresőt is beállíthatunk

 Bármilyen formátum keresésére alkalmas legyen az 

kép, zene stb.



KwiClick 2.7.2.884
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Search Tab 1.9.1

 Kompatibilitás: Firefox 2.0.0.8 - 6.

 Jól használható abban az esetben, amikor 20, vagy 

annál több ablak van megnyitva a böngészőben

 A kiegészítő lehetőséget ad az ablakok közötti 

keresésre úgy, hogy a keresés elvégzése után a 

keresett fülre ugrik



Search Tab 1.9.1



iGlue

 Magyar fejlesztők terméke (in4 Kft.) → Londonban 

Geeknrolla konferencián ezüst érmes lett

 Az információk adatbázisban tárolódnak → több 

mint 20 millió adatbejegyzés 

 Kép, video, személy, intézet, weboldal, földrajzi hely 

vagy bármi, aminél fellelhető a szemantikai 

kapcsolat
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Quick Translator 0.9

Egyszerűen használható, a kijelölt szöveg nyelvét 

felismeri

Több mint 50 nyelvet ismer

Szavakat, szövegrészeket és egész szövegeket is 

képes lefordítani



Quick Translator 0.9



Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

Kapcsolat:

Ács Renáta, informatikus könyvtáros, Acs.Renata@lib.szie.hu

Háromszéki-Virág Fruzsina, informatikus könyvtáros, Haromszeki-Virag.Fruzsina@lib.szie.hu
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