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TANTÁRGY CÉLJA:
A hallgatók legyenek képesek különböző típusú könyvtárak számára alkalmas integrált rendszerek
értékelésére, kiválasztására, a szakemberekkel való párbeszédre. Ismerjék meg az SLIB integrált
könyvtári rendszer jellemzőit, moduljait és azok használatát. Sajátítsák el a könyvtári automatizálás
elméleti alapjait, ismerkedjék meg az integrált könyvtári rendszerek kialakulását, felépítésüket,
szerepüket a könyvtári munkafolyamatok gépesítésében.
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Az integrált könyvtári rendszerek története, kialakulása.
Az integrált könyvtári rendszer fogalma, célja, szerepük a könyvtári munkafolyamatok
gépesítésében.
A könyvtári automatizálás alapkérdései, a rendszerfejlesztési projekt. A könyvtári rendszerek
kiválasztásának szempontjai, értékelésük.
A modern integrált rendszer jellemzői.
Az SLIB rendszer ismertetése.
Állományalakító modul
Katalogizáló modul
Kölcsönző és állományellenőrző modul
Periodika és kiskönyvtári modul

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: egy elméleti jellegű kérdéseket tartalmazó dolgozat
megírása, gyakorlati feladatok megoldása az SLIB integrált rendszerben
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