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Tartalomszolgáltatás

• Tartalomszolgáltatás alatt valamely közvetítőfelület által
közvetített írásos, auditív vagy vizuális tartalom elérhetővé
tételét értjük.

Elvileg a tartalomszolgáltatás mindenfajta médiára vonatkozhat,
azonban mind a nemzetközi, mind a magyar szaknyelvben
elsősorban az internetes tartalomszolgáltatást értik rajta.elsősorban az internetes tartalomszolgáltatást értik rajta.

Ennek oka egyrészt az, hogy a nyomtatott sajtó kézhez vehető jellege
miatt egyelőre inkább terméknek, mint szolgáltatásnak tekintett, az
elektronikus tartalmakkal kapcsolatban pedig inkább a
műsorszolgáltatás kifejezés honosodott meg.
(Kommunikáció-tudományi Nyitott Enciklopédia / GYENGE ZSOLT (Módosította: Bokor Tamás))



Portfólió
• A portfólió szó jelentése: dosszié, bizonyos szempontok alapján

összeválogatott dokumentumok összessége (gyakori
felhasználási területei: művészek, üzleti élet, modellek)

• Az oktatásban: (a 80-as évektől terjedt el, az angolszász oktatásban,
főleg az Egyesült Államokban) a diák munkáinak gyűjteménye,
amely meghatározott céllal és szempontrendszer mentén készül.
(Általában a legsikeresebb munkák kerülnek bele.) (Matúz Éva)

E-portfólió

• Elektronikus adattárolás (minden egy helyen)
• Áttekinthetőség

• Archiválhatóság, aktualizálhatóság

• Multimédia használata a megjelenítésben

• Irányított megosztás

E-portfólió



Könyvtár 2.0

• Email referensz kérdés/válasz oldalak mellett: chat-referensz is

• Szövegalapú eligazítás, tájékoztatás mellett: egyidejű elektronikus
adatfolyamon alapuló oktatás interaktív adatbázisokkal

• Email-levelezőlisták, webmesterek mellett: blogok, wikik, RSS-ek

• Szabályozott osztályozási sémák mellett: használók általi címkézés is• Szabályozott osztályozási sémák mellett: használók általi címkézés is

• OPAC mellett: személyre szabott közösségi hálózati interfész

• Főként nyomtatott és elektronikus tartalmakat reprezentáló
katalógusok mellett honlapok, blogok, wikik stb. kínálata.



Hogy kerül a csizma az asztalra?



A MAHARA tulajdonságai
Áttekinthet őség, aktualizálhatóság (könnyen módosítható 

layoutok, egy vagy több oszlopban történő megjelenítés)



A MAHARA tulajdonságai
Multimédia használata a megjelenítésben (tetszőleges típusú tartalmak 
(szövegek, HTML-ek, képek, mozgóképek, blog tartalmak, RSS-ek, file-ok, akár 

könyvtárastól) megjelenítése, illetve beágyazása (pl. Youtube )videó)



A MAHARA tulajdonságai
Felhasználó barát kezel őfelület (drag and drop technikával összeállítható 

oldalak, WYSIWYG szerkesztő, amelyeken az elemek sorrendje könnyen variálható)



A MAHARA tulajdonságai
Irányított megosztás (jogosultság-kezelés: személyes, korlátozottan nyilvános és 
a nagyvilág számára is publikus nézetek; időkorlátok alkalmazása a hozzáférésben)



2 példa a gyakorlatból



2 példa a gyakorlatból



2 példa a gyakorlatból
Agrokémia és Talajtan Online (ATON) bemutató



2 példa a gyakorlatból
Múzeumok Éjszakája 2011.



Theme – stílus – smink
Mit hol? - fájlszerkezet



Theme – stílus – smink
CSS



Felderítés
Google Chrome, Firefox, IE



Felderítés



Editor
TopStyle Lite



A színek



A színek



Képek

GIMP



Képek

GIMP



Használhatóság

(Jakob Nielsen)

•Tanulhatóság: mennyire könnyen boldogul a felhasználó a
weboldallal, ha előzőleg még sohasem járt ott, és nem ismeri a
működését;

• Hatékonyság: a weboldalt jól ismerők milyen gyorsan tudják ott
feladatukat elvégezni;

• Memorizálhatóság : a visszatérő felhasználó milyen könnyen tudja• Memorizálhatóság : a visszatérő felhasználó milyen könnyen tudja
felidézni magában az oldal használatát;

• Elégedettség: mennyire érzi kényelmesnek a felhasználó a
weboldalt;

„Nyer ő a minimalizmus!”



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Kapcsolat:
Berze Lajos, könyvtáros, Berze.Lajos@lib.szie.hu
SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
2103 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Tel.: +36 28 522 000 / 1177


