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Az Akadémiai Kiadó szótárait is megta-
lálhatjuk az ingyenesek között, sok egyéb 
nyelvtanító progi mellett. Ha egynyelvű 
szótárra vágyunk, a Dictionary.com offline 
verzióját érdemes letöltenünk.

Adott tantárgyhoz/tudományterülethez 
is van segédlet, főleg a reáltárgyak esetében 
(Math Helper).

Az (egyetemi) élet más területeit is fel-
dobhatjuk egy-egy alkalmazással a KRESZ-
től (Kresz Free) a tanulás ütemezését segí-
tő School Timetable Deluxe-ig, tehát ke-
resésre és akár fejlesztésre fel!

Bátfai Erika

Egyetemi & könyves appok
A mobil eszközökre (telefon, 

laptop, tablet) telepíthető kis 
programokat alkalmazásoknak, 
elterjedt néven appoknak hív-
juk. Ezek az alkalmazások a ko-
molytalanabb amatőr progiktól 
kezdve, egy-egy híres szoftver-
fejlesztő cég alapos és rendszeresen frissített szoftveréig bár-
milyenek lehetnek. Viszonylag nagy részük ingyenes, ami sok-
szor azzal jár, hogy önkéntes tesztelőkké léphetünk elő. Mivel 
a kínálat majdnem korlátlan, biztosan találunk kedvünkre va-
lót. Az alkalmazások elsősorban az eszközök operációs rend-
szerétől függően kereshetők, a legnagyobb csoportokat az iOS, 
Android, Windows Phone, Windows 8 adja.

Androidos eszközzel könnyű 
az appolás, hiszen nincs más 
dolgunk, mint megnyitni a 
Google Play-t. A keresés igen 
egyszerű (amint azt a Google-tól 
el is várjuk), s a találatok között 
könnyen szűkíthetünk az ingye-
nesekre is. Ily módon bármilyen 

alkalmazást megtalálhatunk a játékoktól a tudományos kutatáshoz 
használható alkalmazásokig. Ezek jó része intézményi fejlesztés, így 
reménykedhetünk abban, hogy egyrészről gondos tervezés és ki-
vitelezés eredménye, másrészről ellenőrzött tartalom áll mögöt-
te, nem mellesleg némi karbantartás, frissítés is várható időnként.

Egyre több hazai egyetem könnyíti meg a diákok mindennapjait 
saját fejlesztésű appokkal.

Tipikus egyetemi alkalmazás az intelligens térkép, ami az adott 
intézmény campusain navigálja a felhasználót: BMEmap. A PTE-n 
a hivatalos ügyekhez szükséges infókhoz jutást segíti az UniPhone. 
Ha valaki Erasmusszal az Oulu Egyetemre készül, ott már egy 2003-
ban kifejlesztett SmartLibrary nevű programot használhat. O�-ű programot használhat. O�-
fordban az Erewhon (http://o�forderewhon.wordpress.com) mobil 
eszközökre alkalmazott helymeghatározási és szolgáltatási rendszer, 
ami akár a keresett könyvhöz is elnavigál.

Az ELTE Reader az egyetemhez, az ottani tanulmányokhoz 
kötődő kiadványok közötti böngészést segíti az ELTE Eötvös Ki-ődő kiadványok közötti böngészést segíti az ELTE Eötvös Ki-
adó égisze alatt.

Az SZTE Füvészkert-ben a virtuális 
sétán túl a botanikus kert történetét és 
az aktuális eseményeket is nyomon kö-
vethetjük.

A Debreceni Egyetem háza táján 
sajnos csak egy van, a DEHÖK - Külügyi 
Bizottság – appja, ami nem is mai keletű, 
és elsősorban leíró. Van tehát mit pótolni, 
a kihívás adott az IK hallgatóinak!

Úgy tűnik, a tanulmányi ügyek intézé-űnik, a tanulmányi ügyek intézé-
séhez még egy ideig várnunk kell a külön 
appokra. A Neptunnak nincs még appja, csak mobilra is optimali-
zált verziója és az ETR (Elektronikus Tanulmányi Rendszer) esetében 
is csak egy – az SZTE ETR-es fiókokkal működő – appot találunk.

Hazai könyvtárak viszonylatában az SZTE Library App egy 2013-as 
fejlesztését érdemes kiemelni, melyet a Windows 8-hoz készítettek. 
Az áruházból ingyen letölthető alkalmazással a könyvtártagok meg-ő alkalmazással a könyvtártagok meg-
nézhetik kölcsönzéseiket, hosszabbíthatnak és előjegyezhetnek do-
kumentumokat. A dizájn remekül illeszkedik a Win8 letisztult mini-
malizmusához.

A közkönyvtárak közül a tatabányai József At-
tila Megyei és Városi Könyvtár JAMK ADI appja teszi 
lehetővé a katalógusban való keresést és az olvasói 
műveletek elvégzését az ottani olvasóknak.

(Az NFC [near field communacion] könyvtári 
kereteken belül izgalmas felhasználása a Subway 
Library [NPL] https://www.youtube.com/watch?v=0VFK2YfYf�o, az 
új 2-es villamoson örömmel látnánk hasonlót).

Amennyiben vagyunk olyan  „elvetemültek”, hogy nem könyvtári 
könyvet kölcsönzünk, hanem mindenképp „kütyün” szeretnénk 
olvasni, az Ingyen Könyv-vel magyar nyelvű könyveket is rakhatunk 
a virtuális polcunkra. Más nyelvek esetében még jobb a helyzet: bát-
ran próbáljuk ki a My Library for Google Books-t, az Aldiko Book 
Reader-t, vagy a nagyjából bármin működő Free Kindle Reading 

Appok egyetemeken

Könyvek és mobil

Kis színes

Apps-ot. Ezekből az alkalmazásokból van (néha kicsit lebutított) 
ingyenes verzió, a választható könyvek gyűjteménye ingyenes és 
megvásárolható könyveket is tartalmazhat.


