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1. Digitális írástudás

A digitális írástudás több típusú műveltség 

egysége, segítségével fogjuk fel, értjük meg és hozzuk 

létre a nyomtatott és az elektronikus média 

termékeit, azaz IKT eszközöket használ.



2. Információkezelés ötöse

1. Probléma felismerése  közelgő esemény előtt 

portfólió építése, hír közzététele a honlapon pl. 

Magyar Költészet Napja 

2. Adatgyűjtés  fontos szempont, hogy megbízható 

forrásokat használjunk, legyen az kép, hang, szöveg, 

stb.



3. Információkezelés ötöse

3. Rendszeralkotás  az információkat tematikus 

mappákban tároljuk a könnyebb kezelhetőség végett

4. Újrahasznosítás  nézetek létrehozása, 

gyűjtemények építése

5. Végeredmény publikálása  könyvtári hírek 

mellett kiemelten megjelenik az eseményhez 

kapcsolódó portfólió oldal





E-portfólió gyűjtemény



2. Autentikáció kérdése, kezelése az 

E-portfólió kapcsán

 Legfontosabb kérdés a tartalmak létrehozásának 

jogrendszere  ki láthatja a nézeteket?

 Rugalmas felhasználási lehetőségek  akár 

személyre szabva dedikálhatjuk ki milyen 

tartalomhoz férhet hozzá

 Hozzáférés megadása minden gyűjteménynél/ 

nézetnél külön történik

 Egy adott gyűjteményre vonatkozó dedikáció érinti a 

gyűjteménybe foglalt nézeteket is



Autentikáció szintjei

1. Teljesen nyilvános hozzáférés: a profilnézetre 

vonatkozóan be tudjuk állítani, hogy a nem 

bejelentkezett felhasználók is láthassák nézetünket 

 itt kapnak helyet a különböző nézeteink, továbbá 

a profil oldal lehet a színtere a belső 

kommunikációnak is



1. Profilnézet



Autentikáció szintjei

2. Nyilvános hozzáférés: bejelentkezett felhasználók 

érhetik el az általunk nyilvánossá tett tartalmat 

általános publikus anyagok, oktatóanyagok tehetők 

ily módon közzé



Hozzáférési szintek



Autentikáció szintjei

3. Csoport szegmensek: egy kijelölt csoport és/vagy 

személy férhet hozzá a tartalomhoz  fontos 

szerepe van a képzésekben, az egyes hallgatói 

csoportoknak bocsáthatunk a rendelkezésére  pl. 

oktatóanyagokat 

Jól használható a könyvtári kommunikációban  a 

publikációk személyre autentikálhatóak



Autentikáció szintjei

4. Titkos URL: csak az a személy férhet hozzá a 

tartalomhoz, aki birtokában van az URL-nek

5. Időszegmens beállítása: Kezdő és/vagy záró 

dátumot állíthatunk be a hozzáférés felülbírálására

Mások nem nézhetik meg a nézetet a kezdő időpont 

előtt és a határidő letelte után, tekintet nélkül 

bármilyen másoknak adott hozzáférésre



Hozzáférési szintek



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Kapcsolat:

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

SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Tel.: +36 28 522 000 / 1043
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