
TEMATIKUS KÖNYVAJÁNLÓ 
„BEHÁLÓZVA” - életünk és a világháló 

 

Veszelszki Ágnes: A világhálóba keveredett ember - Hogyan változtatta meg az internet  

az ön gondolkodását? 

  
Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? Erre a kérdésre ad 
választ a kötet 77 írása. 2013 nyarán rövid, személyes szöveget kértünk 
meghatározó magyar közszereplőktől, a tudományos, a gazdasági és a művészeti 
élet kiemelkedő résztvevőitől. Az esszék szerzői a világhálóba keveredett (vagy 
vetett) ember tapasztalatairól, érzéseiről írnak, s nemritkán betekintést nyújtanak 
életük egy-egy pillanatába is. 
Hogyan változtatta meg az internet az Ön gondolkodását? Most van az egyik utolsó 
alkalom e kérdés feltételére – mely talán értelmezhetetlen azok számára, akik már 
az internet és a digitális technika hőskorában születtek, és akiknek már nincsen 
összehasonlítási alapjuk az internet előtti világgal.  
 
Raktári jelzet: 681 V 87 
 

Ulrich Beck: Távszerelem  - Távszeretet 

  
E könyvben az individualizációs társadalmi változások hatását vizsgálták a 
párkapcsolatokra, a házasság és a család intézményeire. Azt állapították meg, hogy 
nemcsak az emberi kapcsolatok, és intézmények, hanem az érzelmek világa is 
formálódik napjaink modern társadalmában. 
E könyvben napjaink embere számára már a hétköznapi életvilágokban megjelenő 
távkapcsolatok számos új formáját vizsgálják. Bemutatásra és elemzésre kerülnek a 
kontinenseken átívelő, vagy éppen a kultúrákat összekötő házasságok, a 
"chatroom-tragédiák", és a Skype-kapcsolatok. 
Napjainkban különböző nyelvek, eltérő hagyományok, másféle jogi és politikai 
rendszerek találkoznak, melynek következtében új és új típusú kapcsolatok 
születnek. Mindez annak következménye, hogy a világtársadalom beköltözik a 
"normális" kapcsolatokba, és a "hagyományos" családokba. 
 
 
Raktári jelzet: 301 B 43 
 

Gary Chapman,  Arlene Pellicane: Netfüggő gyerekek - Hogyan teremtsünk egyensúlyt a 
virtuális és a valódi kapcsolatok között 

  
A digitális nemzedék szülei komoly kihívás előtt állnak: a gyerekek egyre több időt 
töltenek a képernyők előtt. A szerzők kutatási eredményeken és gyakorlati 
példákon keresztül mutatják be, mi mindent tehetnek a szülők azért, hogy a 
technológia ne szétzilálja, hanem inkább összehozza a családot. Könyvükből 
megtudhatjuk 
- mennyi képernyőidő számít túl soknak, és hogyan szabhatunk reális időkorlátokat 
- miként taníthatjuk gyermekeinket tudatos képernyőhasználatra 
- hogyan helyettesíthetjük a képernyőidőt közös családi időtöltéssel 
- hogyan segíthetünk gyermekeinknek a társas készségek elsajátításában 
- szülőként milyen mintát adunk saját képernyőhasználatunkkal  
 
 
Raktári jelzet:  150 C 16 
 



Klausz Melinda: A közösségi média nagykönyve - Hogyan vidd sikerre céged és önmagad 

 
 
 
 

 
Ma már szinte nincs is olyan beszélgetés, amiben ne említenék meg a Facebook, 
YouTube vagy éppen a lájkolni szavakat. A közösségi média felülete olyannyira 
mindennapjaink részét képezi, hogy ezen beszélgetünk ismerőseinkkel, nézünk 
filmeket vagy éppen olvasunk híreket. Mindennapjaink mellett vásárlási 
szokásainkat is befolyásolják ezek a felületek, vállalkozóként, cégként azonban 
nem minden esetben a leghatékonyabb módon vagyunk rajtuk jelen.  
A közösségi média nagykönyve éppen ezért esettanulmányokon és feladatokon 
keresztül bevezet a közösségi média minden aktuális kérdéskörébe, az oldalak 
kiválasztásától a trollok kezelésén át a nyereményjátékokig.  
 
A szerző, Klausz Melinda 2007 óta foglalkozik közösségi média marketinggel, 2008 
óta blogol, élete első Facebook hirdetését pedig 2009-ben hozta létre. Cégét, a 
Klausz Social Groupot a Magyar Marketing Szövetség 2015-ben két KKV-Marketing 
Gyémánt díjjal is kitüntette közösségi média marketing megoldásai és 
eseménykommunikációja miatt. 
 
 
Raktári jelzet: 658 K 58 
 
 

Jim Taylor: A digitális nemzedék nevelése - Hogyan válhat gyermeke tudatos 
médiafogyasztóvá 

  
Milyen minőségű médiatartalmat fogyaszt gyermekünk? Mikor engedhetjük meg, 
hogy iPad kerüljön a kezébe? Mennyi képernyő előtt töltött idő számít túl soknak? 
Mivel és milyen mértékben ellensúlyozzuk a technika és a tömegkultúra kínálta 
lehetőségeket? Dr. Jim Taylor minden kínzó kérdésre megnyugtató és közérthető 
választ kínál a digitális bennszülött gyerekek tudatos médiafogyasztóvá válásának 
rögös útján. A digitális nemzedék nevelése az okostelefonoktól a közösségi média 
használatáig valamennyi lényeges témát érinti, amely szülőként fejtörést okozhat, 
ha gyermekünket kiegyensúlyozott, egészséges médiahasználatra szeretnénk 
szoktatni.  
Dr. Jim Taylor sportpszichológusként és az új technikai eszközök használatának 
pszichológiájával foglalkozó kutatóként eddig több száz tudományos és 
népszerűsítő cikket, illetve több mint egy tucat könyvet jelentetett meg . 
 
 
Raktári jelzet: 150 T 36 
 
 

Gilicze Bálint, Miha Mazzini: Google Kisokos - A Tudás fája  

  
 
 
Hasznos zsebkönyv mindenkinek, aki még gyorsabban és hatékonyabban szeretne 
keresni a Google keresőjében.  
A könyvecske részletesen elmagyarázza a magyar Google használatát, sőt, 
megtanít néhány olyan különleges parancsot is, amit az egyszerű felhasználók is 
könnyen megjegyezhetnek és alkalmazhatnak. Bepillantást nyújt továbbá az angol 
nyelvű Google keresőjébe is, természetesen magyar fordításokkal és 
magyarázatokkal kiegészítve. 
 
 
 
Raktári jelzet: 681 M 49 
 
 



Glenn Greenwald: A Snowden-ügy - Korunk legnagyobb lehallgatási botránya  

  
 
2013 májusában Glenn Greenwald elindult Hongkongba, hogy találkozzon egy 
névtelen forrással, aki saját állítása szerint elképesztő bizonyítékokkal rendelkezik 
az amerikai kormány kiterjedt kémtevékenységéről. A 29 éves Edward Snowden a 
Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) alkalmazottja volt, és az általa nyilvánosság elé 
tárt dokumentumok a közelmúlt történelmének egyik legnagyobb port felkavaró 
híre volt, ami igen heves vitákat váltott ki a nemzetbiztonság és az információs 
önrendelkezés kérdéseiről. Greenwald most először illeszti egymás mellé az összes 
mozaikdarabkát, felidézi Hongkongban töltött eseménydús tíz napját, megvizsgálja 
a The Guardianban közölt tudósításaiban már körbejárt megfigyelési tevékenység 
szélesebb összefüggéseit és következményeit.  
A szerző vadonatúj információkkal szolgál az NSA példátlan visszaéléseiről a 
személyesen Snowdentől kapott és korábban sehol máshol nem publikált 
dokumentumokkal támasztva alá állításait. 
 
Raktári jelzet: 355 G62 
 

  Mayer István, Szabó Ildikó: Fel a netre, öregem! - Idősebbek is elkezdhetik   

  
 
A könyv az Idősebbek is elkezdhetik sorozat 8 évvel ezelőtti első kiadásának 
frissített, átdolgozott kiadása, amelynek célja, hogy az idősek és az igazi kezdők 
ellenérzés nélkül merjenek belevágni a 21. században már szinte nélkülözhetetlen 
internetes világ és a számítógép megismerésébe.  
A tanulást az egér használatának elsajátításával kezdjük, és hogy minél 
élvezetesebb legyen mindezt játék közben! A billentyűzettel és a fájlok kezelésével 
egy kis szövegszerkesztésen keresztül ismerkedünk meg. Ezután már bátran 
hozzáfoghatunk az egyéb lehetőségek kiaknázásához, például kinyomtathatjuk 
digitális fotóinkat, de hallgathatunk zenét, nézhetünk videofilmeket is a 
számítógépen. A könyv ezután bemutatja a böngészők kezelését, fájlok letöltését 
az internetről, majd megismerkedünk az olyan internetes kapcsolattartási 
formákkal, mint a Skype, és csatlakozunk a Facebookhoz is.  
 
 
Raktári jelzet: 681 M49 
 

Megan A. Moreno: Szex, drogok, Facebook - Internethasználati kalauz szülőknek 
 

  
Egy átlagos gyerek — a saját gyerekünk is — másodpercenként kényszerül arra, 
hogy döntést hozzon a monitor előtt. Milyen szöveget posztoljon a Twitteren? 
Melyik fürdőruhás képét töltse fel a Facebookra? És vajon elárulja-e ország-világ 
előtt, hogy kivel jött össze a tegnapi bulin? Egy biztos: a helyes netezési szokások 
kialakításában nekünk, felnőtteknek kell segítenünk. Megan A.  Moreno kutatásai 
számos kamasz és egyetemista bevonásával jöttek létre, akik minden témáról 
kifejtik hiteles véleményüket. A friss tudományos eredményekkel alátámasztott, 
rövid fejezetek az óvodáskortól az egyetemig tekintik végig az internet szerepét a 
fiatalok személyiségfejlődésében. A szerző többek között olyan problémák 
megoldására tesz segítő javaslatokat, mint az online szexuális zaklatás, a 
netfüggőség és egyéb járulékos betegségek (a depressziótól az evészavarokig).  
Megan A. Moreno elismert amerikai médiakutató, aki régóta foglalkozik az internet 
kamaszokra gyakorolt hatásával. Többek között a washingtoni egyetem 
gyermekgyógyász professzora és a Közösségi Média és Egészséges Fiatalság 
Munkacsoport (SMAHRT) kutatásvezetője. 
 
Raktári jelzet: 681 M87 
 



Clara Shih:  A Facebook kora - Az internetes közösségi hálók felhasználása piackutatáshoz, 
értékesítéshez és újításhoz 

  
 
Függetlenül attól, hogy üzleti vállalkozásunk vagy szervezetünk milyen célokat 
tűzött ki maga elé, ez a könyv segít, hogy a közösségi hálózatok kiaknázásával 
elérjük őket. A közösségi hálózatok elismert szakértője, Clara Shih, hatékony új 
ötleteket, bevált módszereket és könnyen hasznosítható teendőlistákat gyűjtött 
össze, telis-tele a való életben már bizonyított megoldásokkal. Shih könyvét 
vállalkozók, marketingesek, illetve értékesítési, ügyfélszolgálati, termékfejlesztési 
vagy munkaerő-felvételi területen dolgozó szakemberek egyaránt haszonnal 
forgathatják.  
 
Öt új fejezet: tervezés/mutatók, ügyfélszolgálat és még sok minden más;  
Új, átdolgozott esettanulmányok;  
Új tanácsok olyan világhírű vendégszakértőktől, mint például Charlene Li;  
Új, azonnal hasznosítható tennivalólisták minden fejezet végén;  
Új Facebook-vitaszálak és még sok minden más. 
 
 
Raktári jelzet: 568 S 54 
 
 

Bányai Edit (Szerk.), Novák Péter (Szerk.): Online üzlet és marketing  

  
 
Az online üzletről és marketingjéről könyvet írni bátor vállalkozás, hiszen szinte a 
megjelenéskor már a múltról szól. A 11 szerző mégis maradandót alkotott, mivel 
olyan kérdéseket tárgyalnak, melyek kapcsán nem csupán új módszereket 
ismerhetünk meg, hanem olyan gyakorlati készségeket, képességeket sajátíthatunk 
el, melyek alkalmassá teszik az olvasót mint használót az online üzlet világában 
való eligazodásra, a mindennapokkal való lépéstartásra.  
 
A könyv tehát nemcsak felsőoktatási tananyag, hanem módszertan a 
vállalkozásoknak és gazdag muníció a kreatív továbbfejlesztők, az újat felfedezni és 
megvalósítani akarók számára. 
 
 
Raktári jelzet:  658 O 38 
 
 

Martin Baxendale: Túlélési útmutató Facebook-függőknek 

  
 
 
Ez a könyv tökéletes ajándék minden Facebook-felhasználó számára, de főként 
azoknak, akik a szerzőhöz hasonlóan a kelleténél több időt töltenek a közösségi 
oldalon. Ha Önnek volt már dolga a Facebookkal, tapasztalhatta, milyen könnyen 
függővé tesz. Martin Baxendale bolondos megoldásait olvasva garantáltan vigyor 
terül szét mindazok arcán, akik tudják, mennyire nehéz választani a csábító Belépés 
gomb és a való életben ránk váró ezernyi tennivaló között. 
 
 
 
Raktári jelzet: 681 B 42 
 
 
 
 



Tóth Mercédesz: Online szerelem 

  
Volt, hogy óriásit csalódott randilovagjában? Törték már össze annyira a szívét, 
hogy úgy érezte, kizárt, hogy valaha még szerelmes legyen? Maradt már úgy 
egyedül egy fogalmam sincs, most mi van érzéssel, hogy néhány káprázatos randi 
után a férfi magyarázat nélkül lelépett? Netán kapott magyarázatot, de az 
egyértelműen hazug szavak elárasztották dühvel a lelkét, és az igazi ok örökre 
kérdéses maradt? Ez a könyv megadja a valós miérteket. Taktikai útmutató ez a 
könyv az online szerelem világához. Ahhoz a világhoz, melyet sokan napi szinten 
használnak, ám oly kevéssé ismernek. A világhoz, ahol könnyű a sorok mögé bújni, 
ahol egy fotó, egy bemutatkozás nem mindig valósághű, ahol a szavak sokféle 
szándékkal, egyszerre több személy felé is haladhatnak az éterben. A világhoz, ahol 
valójában a bizalom működteti a társkereső rendszert, és ahol éppen emiatt a 
bizalom a legsérülékenyebb. A szerző nőként, volt társkeresőként és pszichológus 
szakemberként segíti olvasóit, hogy az elkerülhető csapdahelyzeteket, a hamis 
közeledéseket és a bugyivadászokat felismerve meghatározó lépést tegyenek a 
boldog párkapcsolat felé vezető úton. 
 
 
Raktári jelzet: 613 T 77 
 

Tris Hussey: Blogok kezdőknek és profiknak - 6 féle blog - egyszerűen 

  
Személyes vagy üzleti blogot szeretnél, de nem tudod, hogyan kezdj hozzá? A saját 
blogod elkészítéséhez egyáltalán nincs szükséged tapasztalatra. Ebben a könyvben 
a világ egyik legtapasztaltabb blogszerzője, Triss Hussey mutatja be, mit kell 
tenned. Mindent megmutat: az első lépésektől a legolcsóbb eszközökön és az írói 
fortélyokon át egészen az olvasói közösséged felépítéséig. Vedd meg ezt a könyvet, 
és profi módon, villámgyorsan képes leszel bármilyen célú blogot elkészíteni! 6 féle 
blog - egyszerűen. Bármelyiket könnyedén felépítheted! Személyes blogok - Üzleti 
blogok - Rádióblogok (podcast-blogok) - Videoblogok - Portfólióblogok 
művészeknek - Életfolyam-blogok (naplóblogok). Tippek, trükkök és ügyes 
megoldások a szakértőtől - Blog létrehozása és beállítása percek alatt - 
Blogbejegyzések, amelyeket szívesen olvasnak majd - Hozzászólások - a negatív 
hozzászólás is kezelhető - Párbeszéd és közösségépítés - A blog reklámozása - A 
megfelelő ingyenes vagy olcsó eszközök kiválasztása - Hogyan kerülheted el a 
kezdőkre jellemző hibákat? - A blog mint pénzforrás.  
 
 
Raktári jelzet: 681 H 97 
 
 

Komáromi Zsombor: Internet sikerkalauz vállalkozóknak és cégvezetőknek - avagy hogyan 
szerezhet bevételt weboldala segítségével? 

 

  
 
 
A szerző közel száz kis- és középvállalkozás weboldalának tervezőjeként és 
fenntartójaként, évtizedes tapasztalatai alapján foglalja össze tömör 
kézikönyvében mindazt, amit egy vezetőnek tudnia illik cége internetes 
fejlesztéseivel kapcsolatban. A főbb témák: keresőoptimalizálás, hirdetési 
lehetőségek a weben, webáruházak felépítése és fenntartása,... 
 
 
 
Raktári jelzet: 681 K 66 
 
 



Papp Dénes: Az internet közéleti felhasználása  

  
Amikor Papp Dénes a témakör irodalmának átfogó elemzésével azt vizsgálja, hogy 
miként válhat az internethasználat ma a közösség ügyei iránt nyitott és elkötelezett 
állampolgári magatartás, az erősödő politikai aktivitás forrásává, olyan szociológiai 
modellt épít tovább könyvében, amely az új és hagyományos közösségi formák 
operatív szintézisében jelöli meg a társadalmi, politikai progresszió alapját. 
Papp Dénes alapos szakirodalmi kutatások, illetve külföldi és hazai példákon, 
felméréseken alapuló elemzések révén vizsgálja könyvében az internet politikai 
térnyerését befolyásoló tényezőket, az internet és a politikai kommunikáció 
viszonyát. Ennek során meggyőzően mutatja be az olvasó számára, hogy az 
információs társadalom korában hogyan változnak meg egyúttal a közéleti, 
politikai kommunikációval kapcsolatos elvárások is. 
 
 
 
Raktári jelzet: 320 P 30 
 
 

Avornicului Mihály: Ügyletek az interneten  

  
 
 
Az első fejezetben a számítógép-hálózatokkal és az Internettel foglalkozunk. 
Megismerkedünk a számítógép-hálózatok tulajdonságaival, valamint a fontosabb 
Internet szolgáltatásokkal. A továbbiakban elmerülünk az elektronikus üzletvitel, az 
elektronikus kereskedelem, az elektronikus banki szolgáltatások, az internetes 
reklámozás, az elektronikus publikálás, és a tartalomkezelő rendszerek rejtelmeibe. 
 
 
 
Raktári jelzet: 658 A 97 

Talyigás Judit (szerk.): Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében  

  
 
 
A könyv szerzői az önmagukért felelősséget vállaló fiatal és idősebb felnőttekhez 
szólnak: szülőkhöz, tanárokhoz, akik felelnek gyermekeikért, a környezetükben 
lévő fiatalokért és tanítványaikért, hogy segítsék őket minél kisebb kockázattal 
élvezni az internet nyújtotta színes, új világot. 
A tíz tanulmány az internettel keresztül-kasul hálózott világunk kockázataiból 
mutat be területeket a teljesség igénye nélkül, a figyelemfelhívás, az önszabályozás 
kialakulásának elősegítése érdekében. Ez kiszolgáltatottságunk kockázatának 
jelentős csökkenését eredményezheti. 
A könyv egyes fejezetei a technika természetéből fakadó veszélyeket is ismertetik, 
nagyobb hangsúlyt kap ugyanakkor a személyi adatok védelmének, az 
internetfüggőségnek, a hacker fogalmának és szerepének, a gyerekek, fiatalok és 
az internet viszonyának kérdése, valamint a személyes kiszolgáltatottság és az 
általánosítás veszélye. A kötetben külön fejezet foglalkozik a térinformatika 
elméletével, fejlődésével és kockázataival. 
 
 
Raktári jelzet: 681 I 61 
 
 



Mayer István: Neteránok (Idősebbek is elkezdhetik)  

  
Ez a könyv azoknak szól, akik már túl vannak az első akadályokon, és sorozatunk 
előző kötete, a Fel a netre, öregem! segítségével elsajátították a legalapvetőbb 
ismereteket a számítógép használatáról, sőt az internetre is tudnak csatlakozni – 
de ott már bizonytalanok és nem tudnak mit kezdeni a számtalan lehetőséggel.  
Pedig az internet világa csodálatos! Benne szörfözve egy időre elfelejthetjük 
berozsdásodott ízületeinket, nem kell a vérnyomással vagy a ritmuszavarral 
foglalkozni. Sőt! Egyre újabb területeket fedezhetünk fel, fiatalos lendülettel 
vághatunk bele az újabb kalandokba.  
E könyv útmutatásai alapján többek között megtanuljuk, hogyan kutassuk fel az 
interneten a bennünket érdeklő témákat anélkül, hogy eltévednénk benne, vagy 
hogyan tarthatjuk a kapcsolatot az interneten családtagjainkkal és – az ott 
megismert vagy régi – barátainkkal. Ezen kívül megismerkedünk olyan 
lehetőségekkel is, amelyek segítségével megszabadulunk az oly sok bosszúságot 
okozó sorban állástól, karosszékből intézhetjük hivatali és pénzügyeinket, néhány 
kattintással rendelhetünk színházjegyet, megtervezhetjük nyaralásunkat, de akár 
főzni is tanulhatunk.  
 
Raktári jelzet: 681 M 48 
 

Bártfai Barnabás: Az Internet és lehetőségei 

  
A könyv segítségével az alapoktól kezdve megismerhetjük az internet mibenlétét, a 
kapcsolódási lehetőségeket, segítséget nyújtunk a szolgáltatók által nyújtott 
ajánlatok értelmezéséhez. Végignézzük az internet szolgáltatásait, a 
böngészőprogramokat, illetve azok használatát, valamint a különböző beépülőkről 
is ejtünk néhány szót. Megismerhetjük a keresési lehetőségeket, az adatok 
továbbításának és letöltésének módszereit. Kitérünk az internetes vásárlási 
lehetőségekre illetve a fizetési módokra, azok buktatóira. Végignézzük, hogy mi 
minden található még az interneten és mi mindenre használhatjuk az internetet. Itt 
kitérünk olyan dolgokra, mint a közösségi oldalak, a televíziózás, a játékok, a chat, 
és még sorolhatnánk. Természetesen a biztonság témakörét sem hanyagoljuk el. 
Részletesen ismertetjük az elektronikus levelezés mikéntjét is. Mindemellett 
megismerhetjük az azonnali üzenetküldő szolgáltatásokat a videotelefonálás 
lehetőségeit, és megtuhatjuk azt is, hogy miként tudunk akár ingyenesen is 
telefonálni az internet segítségével. Mindezt közérthető stílusban. 
 
 
Raktári jelzet: 681 B36 
 

Don Tapscott - Anthony D. Williams: Wikinómia - Hogyan változtat meg mindent a tömeges 
együttműködés 

  
 
Napjainkban milliók önkéntes, közös munkájával készülnek enciklopédiák és 
operációs rendszerek, folynak tudományos kutatások. Az online közösségek 
dinamikus növekedése megállíthatatlannak tűnik! Az iwiw, a Wikipédia, a Linux 
csak néhány példa a tömegek tudásának hasznosítására. Az új irányt és a benne 
rejlő lehetőségeket mutatja be ez az izgalmas könyv. 
 
 
 
Raktári jelzet: 316 T 28 
 
 
 
 



John Battelle: Keress! - Hogyan alakítja át kultúránkat üzleti életünket a Google és az 
internetes keresés 

  
 
Egy könyv a keresésről és a Google-ról? Bár ez a mű nagyrészt valóban a Google-ról 
szól, az internetes keresés jelentősége messze túlmutat egyetlen cég sikerén olyan 
jelenség, amely minőségi hatást gyakorol kultúránk és az üzleti élet struktúráira. 
Ezt a hatást mutatja be a könyv szerzője, John Battelle (a Wired alapítója) 
gondolatébresztő és nagy... 
 
 
Raktári jelzet: 681 B 41 
 
 

Bőgel György: Blogvilág - Egy műfaj születése 

  
Ez a könyv - a HVG Könyvek kötete a blogról - nem blogkönyv vagy bloggerkönyv, 
hanem több hozzáértő ember közös gondolkodása egy nagyon friss tartalom- és 
hírközvetítő műfajról, amelynek információtechnikai vonatkozásain túl kihatásai 
vannak a gazdasági életre és személyes infokultúránkra egyaránt. Ezeket a 
hatásokat - bár a műfaj még nagyon fiatal - máris érdemes elemezni: ezt teszik a 
könyvünk első részét kitevő tanulmányok. A kötet második részeként közölt 
blogrészlet, Bőgel György IT-lábjegyzetének kivonata jól illusztrálja a forrásban 
levő, sokszoros irányultságú blogműfajt - s közben érdekes olvasmányanyagot is 
nyújt az információgazdaság újszerű témáiban. 
 
Raktári jelzet: 681 B 69 
 
 

Andrew Conry-Murray - Vincent Weafer: Internetes biztonság otthoni felhasználóknak - 
Gyakorlati tanácsok a Symantec szakértőitől 

  
Napjainkban az írott és elektronikus sajtó az internethasználat veszélyeit ecsetelő 
megnyilatkozásoktól hangos. Az átlagos felhasználó, aki a számtógépét 
munkaeszközként, vagy szórakozásra használja, de sem azt nem tudja, hogy mi van 
a dobozban, sem azt, hogy pontosan mi is történik akkor, amikor elküld egy e-mailt 
valakinek, vagy megnéz a böngészőjével egy weblapot, mindebből rendszerint csak 
annyit ért, hogy félnie kell valamitől. Tudja, hogy az internet tele van terroristákkal, 
tolvajokkal, vírusokkal, kémekkel és kémprogramokkal, de hogy ezzel a helyzettel 
neki, a felhasználónak pontosan mit is kellene kezdenie, arról fogalma sincs. 
 
Raktári jelzet: 681 C 26 
 

Fülöp Hajnalka: Internetezzünk (Idősebbek is elkezdhetik) 

  
Az Internet világát éljük, nem tehetünk mást, mint hogy megbarátkozunk, de 
legalábbis megismerkedünk vele. Az "Idősebbek is elkezdhetik" című sorozat 
harmadik kötetében a "hogyan" kérdésre adjuk meg a választ. Arra szeretnénk 
bátorítani az Olvasót, hogy - a kötetet gyakorlati "receptkönyvként" használva, 
lépésről lépésre elsajátítva a szükséges készségeket - önálló felfedezésre induljon 
ebben a csodálatos világban. A sorozat első két kötetéből, a Windows és a World 
for Windows című könyvből megszerezheti a Windows kezelésének és a World 
szövegszerkesztő használatának alapismereteit, melyet kötetünk ismertnek tételez 
fel. 
 
Raktári jelzet: 681 F 97 
 



 

Galántai Zoltán: E-privacy olvasókönyv 

  
Az elmúlt évekre jellemző volt a privacyt védő törvények gyors visszaszorulása, 
illetve az, hogy minden korábbinál nagyobb mértékűvé vált az adatmegosztás a 
cégek, a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok között. Világszerte 
növekedett a lehallgatások száma, és bozóttűzként terjedtek el az olyan 
biometrikus azonosítási módszerek, mint amilyen például az arcfelismerő kamera. 
„Az internetből mára minket megfigyelő eszköz lett, és a jövőben a számítógépek 
elsődleges feladata is a megfigyelésünk lehetővé tétele lesz”, mondja Simon 
Davies, a Privacy International alapítója. És ez bizony elég nagy baj.  
Dr. Galántai Zoltán a Privacy International nemzetközi vezetőbizottságának a tagja 
és Privacy Hírlevél főszerkesztője.  
„Az Orwell által elképzelt totalitáriánus diktatúra nem az egyik napról a másikra jön 
létre… az apró szabadságjogok és a privacy megnyírbálása fog elvezetni hozzá”  
(New Scientist Editorial, 2001. május 5.) 
 
 
Raktári jelzet: 342 G 19 
 
 

Szikora Katalin: Mi illik az információs sztrádán? 

  
Dr. Ety Catet; az illemtan nemzetközi hírű macskaprofesszorát azért találtuk ki, 
mert egy kedves lénytől könnyebb elfogadni a kritikát. Ami méltán illethetné 
viselkedési kultúránkat – ha kritizálni akarnánk, ehelyett inkább segíteni 
szeretnénk abban az örökké aktuális kérdésben, hogy hol, mikor illik, és mi számít 
illetlen viselkedésnek. 
 
A legújabb és beláthatatlanul hosszú, virtuális sugárúton nagy a bizonytalanság. A 
régi illemszabályokat azonban nem kidobni kell, hanem összhangba hozni a mai kor 
modern eszközeivel: a mobiltelefonnal, a számítógéppel. 
 
 
raktári jelzet: 395 SZ 77 
 
 

Don Tapscott: Digitális gyermekkor 

  
Ez a tényeken alapuló és az új felfedezésének élményét kínáló könyv az 
internetgenerációról szól, mely a digitális technológia eszközeivel forradalmasítja 
az egyén és a társadalom érintkezését. Elengedhetetlen olvasmány szülök, tanárok, 
politikusok, kutatók, üzletemberek, társadalmi szervezetek munkatársai és mások 
számára.  
 
A Digitális gyermekkor élesen elkülöníti a televíziót mint passzív médiumot az 
interaktív digitális médiától, melyben a személyi számítógép és az internet játszik 
kiemelkedő szerepet. Tapscott bemutatja, hogy az új technológia vívmányaival 
felvértezett gyermekek miként veszik át a hatalmat kissé korszerűtlenné vált 
szüleiktől, és hogyan törnek az élre a társadalom legkülönbözőbb területein, 
beleértve az oktatási rendszert, a kormányzást és a gazdaságot is.  
A szerző munkájának eredménye egy rendkívül időszerű, megdöbbentő 
felismeréseket kínáló izgalmas könyv a digitális jövőről, amelyet vélhetően mind a 
szülők, mind gyermekeik élvezettel és sok haszonnal forgathatnak. 
 
 
Raktári jelzet: 301 T 28 
 
 


