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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár  
DEENK 

• Magyarország második 
legnagyobb könyvtára 

• nemzeti gyűjtőkörű könyvtár 

• 8 könyvtári egység 6 egyetemi 
campus-on  

• 13.820 m² , 1182 férőhely 

 



Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár  
DEENK 

• 6 millió nyomtatott dokumentum 
(3 millió könyv) 

• 61 adatbázis 

• 37 500 elektronikus folyóirat 

• 5 600 e-könyv 

• 36 000 digitalizált dokumentum 

 



Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár  
DEENK 

• honlap: www.lib.unideb.hu 

• online katalógus 

• DE intézményi repozitóriuma: DEA 

• iDEa: virtuális kutatói és 
intézményi profilok, publikációk 

• Moodle: online tananyagok 

 

http://www.lib.unideb.hu/


Moodle az oktatásainkban - kurzusaink 

• tanrendbe épülő kurzusok 

•  kötelezően vagy szabadon választhatók 

• 9 kar hallgatói részére 

• 1 vagy 2 kreditértékűek, gyakorlati jeggyel zárulnak 

• magyar és angol nyelven 

• kurzusaink: Információkeresés és könyvtárhasználat, 
Könyvtárismeret, A könyvtári kutatás módszertana, 
Library System, Büntetőjogi információmenedzsment, 
Műszaki információforrások 

• évente 35 kurzust oktatunk 

 



Moodle az oktatásainkban - kurzusaink 

• adott kar hallgatói számára testre szabottan 

• Moodle alkalmazása nagyban függ a kurzus jellegétől: 

₋ elméleti háttér, sok önellenőrző teszt és a kurzus zárásaként záróteszt 

₋ technikai háttértámogatás és a projekt feladatok feltöltése 

• Neptun-Moodle kapcsolat beiratkozásnál 



Moodle az oktatásainkban - tréningjeink 

• Hogyan írjunk szakdolgozatot? c. 
intenzív,  90 perces, gyakorlatorientált 
oktatások 

• kiegészítő háttéranyagok a Moodle-ben 



Moodle a belső továbbképzéseinkben: 
belső angol tanfolyamok 

• szakmai szókincs, szituációk, szakmai cikkek feldolgozása, 
gyakorlatorientált, speciálisan adott munkakörökre szabva 

• komplex tananyagok: videók (külső tutorial videók beágyazva, 
saját készítésű videók leginkább nyelvtani magyarázatokról),  
gyakorlófeladatok (Moodle-ben, és külső alkalmazásokból is – 
Quizlet) , beküldendő feladatok 

• szintfelmérő teszt megírása 

 



Moodle az új kollégák beilleszkedését segítő 
programunkban 

• új dolgozók beilleszkedését segítő mentorprogram 

• praktikus információk: bérjegyzék elérése, táppénz 
bejelentése, szabadságok igénylése, stb. 

• külső információforrások belinkelése (WikiLib, DEA, 
honlap, stb.) 

• záróteszt 



Könyvtári keresők hallgatói használatának 
összehasonlító vizsgálata a Moodle-ben  

• új felépítésű könyvtári kereső bevezetése előtt végzett vizsgálat  

• cél: annak felmérése, hogy a régi és a tervezett kereső mennyire 
felhasználóbarát, mennyire tudnak jól keresni velük a hallgatók 

• adott keresővel első találkozáskor mennyire boldogul önállóan a 
felhasználó 

• elsőéves hallgatókkal, a kurzusok hallgatóinak körében, a legelső órán 
elvégzett vizsgálat 

• nem nyilvános, biztosan adott célcsoport tölti ki 

 



Könyvtári keresők hallgatói használatának 
összehasonlító vizsgálata a Moodle-ben  

• hallgatók vizsgálati csoportokba való beosztása (régi és új kereső) 

• 3 tesztfeladat: 

⁻ adott könyv megkeresése (helyrajzi szám megadása) 

⁻ elektronikus folyóiratcikk megkeresése (adott ábra címének megadása)  

⁻ keresés adott témára (néhány mondatban írja le, hogyan végezte a 
keresést/kereséseket) 

• időtényező jól mérhető 

• teszt visszajelzésében link vezetett egy kérdőíves felméréshez 



Információkeresés és könyvtárhasználat c. kurzus  
a K-MOOC-ban 



Köszönöm a figyelmet! 

Köpösdi Zsuzsa 

koposdi@lib.unideb.hu 


