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Könyvtárbemutatók, használóképzés  



Könyvtárbemutatók, használóképzés  

Célcsoport 

• Olvasók, használók 

– Már beiratkozott 

– Még nem beiratkozott 

 

• Távhasználat! 

 



Könyvtárbemutatók, használóképzés  

Tartalom 

• A könyvtár alapszolgáltatásai, terei 

• Nyitva tartás 

• Elrendezés 

• Kölcsönzés szabályai… 

 

• Alapszolgáltatások és egy kiemelt téma 

• Katalógus 

 

• 1 szolgáltatás kiemelten 

• Katalógus 

• Adatbázis-bemutató 

 

• 1 témakör kiemelten 

• Hivatkozás 

 



Könyvtárbemutatók, használóképzés  

Módszer 

• Személyesen, a könyvtárban 

• Nyilvános terek 

• Szolgálati területek (raktár) 

 

• Távolról 

• Ismertetők, szóróanyagok 

• Honlap 

• Elektronikus tanulási környezet 



Könyvtárbemutatók, használóképzés 

Időpont 

 

• A mindennapi működés közben 

 

• Szervezett képzések 

 

• Rendezvények 

 



Könyvtárhasználati képzések a 

közoktatásban és a felsőoktatásban 



Könyvtárhasználati képzések a 

közoktatásban és a felsőoktatásban 

 
 

Közoktatás Felsőoktatás 

Célcsoport Tanulók 

Tanárok 

Hallgatók 

Oktatók, kutatók 

Képző Könyvtárostanár 

Szaktanár 

Könyvtáros 

Szakoktató 

Időpont Folyamatosan, több éven 

keresztül 

Képzési idő elején 

Képzési idő végén 

Szakdolgozat leadása előtti 

időszakban 

NAT! NAT? 



Használóképzések felsőoktatási könyvtárakban 

MÓDSZER 

• Hálótervben szerepel – hálótervben nem szerepel 

 

• Önálló kurzus – beépítve más tárgyba 

 

• Előadás – gyakorlat 

 

• 1 alkalommal – több alkalommal 

 

• Kontaktórák végig – csak az elején 

 

• Nappali – levelező tagozat 

 

 

 



Könyvtárhasználati kurzus 

Kompetenciák 



A képzés során fejlesztendő kompetencia A kompetencia megjelenése a kurzusokban 

könyvtárhasználat kompetenciája a könyvtár funkciói, szolgáltatásainak ismerete, a 

könyvtárhasználók jogai és kötelezettségei 

kommunikációs kompetencia általános, nem definiált helyen 

anyanyelvi kompetencia keresőkérdés megfogalmazása 

rendszerező képesség dokumentumtipológia 

szelektálásra való képesség keresett témának megfelelő 

lényegkiemelés tárgyszavak rendszere, tárgyszavak alkotása egy konkrét mű 

esetében 

kritikus gondolkodás forráskritika, a tudományos műveknél felhasználható források 

elvonatkoztatásra való képesség keresés folyamata, megfelelő keresőkérdés kiválasztása 

alkalmazkodó készség, rugalmasság adott felületnek, rendszer szabályainak megfelelően 

megfogalmazott keresőkérdés 

digitális kompetencia elektronikus eszközök, kiemelten  az e-learning keretrendszer 

használata 

együttműködési készség páros- és csoportmunka 

szövegértési képesség feladatnak megfelelő válasz 

önálló ismeretszerzés általános, nem definiált helyen 

szellemi munka technikája idézés, hivatkozás jellegzetességei, szabályai 

információszerzés készsége általános, nem definiált helyen 

önálló tanulás képessége általános, nem definiált helyen 

ismeretek alkalmazásának képessége feladatok megoldása 

szaknyelv ismerete elektronikus katalógusok elemeinek, találatainak értelmezése 

nyomtatott források használata általános, nem definiált helyen 

elektronikus és fizikai tér összekapcsolása elektronikus katalógusban megtalált tétel megkeresése a könyvtár 

fizikai tereiben 



A képzés során fejlesztendő kompetencia A kompetencia megjelenése a kurzusokban 

könyvtárhasználat kompetenciája a könyvtár funkciói, szolgáltatásainak ismerete, a 

könyvtárhasználók jogai és kötelezettségei 

kommunikációs kompetencia általános, nem definiált helyen 

anyanyelvi kompetencia keresőkérdés megfogalmazása 

rendszerező képesség dokumentumtipológia 

szelektálásra való képesség keresett témának megfelelő 

lényegkiemelés tárgyszavak rendszere, tárgyszavak alkotása egy konkrét mű 

esetében 

kritikus gondolkodás forráskritika, a tudományos műveknél felhasználható források 

elvonatkoztatásra való képesség keresés folyamata, megfelelő keresőkérdés kiválasztása 

alkalmazkodó készség, rugalmasság adott felületnek, rendszer szabályainak megfelelően 

megfogalmazott keresőkérdés 

digitális kompetencia elektronikus eszközök, kiemelten  az e-learning keretrendszer 

használata 

együttműködési készség páros- és csoportmunka 

szövegértési képesség feladatnak megfelelő válasz 

önálló ismeretszerzés általános, nem definiált helyen 

szellemi munka technikája idézés, hivatkozás jellegzetességei, szabályai 

információszerzés készsége általános, nem definiált helyen 

önálló tanulás képessége általános, nem definiált helyen 

ismeretek alkalmazásának képessége feladatok megoldása 

szaknyelv ismerete elektronikus katalógusok elemeinek, találatainak értelmezése 

nyomtatott források használata általános, nem definiált helyen 

elektronikus és fizikai tér összekapcsolása elektronikus katalógusban megtalált tétel megkeresése a könyvtár 

fizikai tereiben 



Konkrét feladat megoldásához szükséges 

kompetenciák 

Feladat: irodalomjegyzék egy elemének beszerzése  

A feladatmegoldás lépései: Szükséges kompetenciák: 

A megadott adatok értelmezése 

(szerző, cím…), a 

dokumentumtípus felismerése 

Szövegértési képesség, 

rendszerező képesség, 

lényegkiemelés 

Témakör és dokumentumtípus 

alapján forrás, könyvtár 

kiválasztása 

Alkalmazkodó készség, 

rugalmasság, ismeretek  

alkalmazásának képessége 

Keresés, találati lista 

értelmezése 

Szaknyelv ismerete, 

elvonatkoztatásra való 

képesség 

Dokumentum megkeresése Elektronikus és fizikai tér 

összekapcsolása 



Konkrét feladatok 1. - MTMT 

alkalmazkodó készség, rugalmasság 

ismeretek alkalmazásának képessége 

szövegértési képesség 

rendszerező képesség 



Konkrét feladatok 2. – Egyetemi repozitórium 

szövegértési képesség 

ismeretek alkalmazásának képessége 

szaknyelv ismerete 



Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

Kapcsolat: 

Kristóf Ibolya, könyvtáros, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu  

SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár 

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

Tel.: +36 28 522 000 / 1045 

 

WEB: 

http://lib.szie.hu 

http://elearning.szie.hu 

http://eportfolio.szie.hu  
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