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TANTÁRGY CÉLJA:
A hallgatók megismertetése a Corvina könyvtári integrált rendszerrel, és ezen keresztül a könyvtár
rendszerek legfontosabb jellemzőivel: az általuk alkalmazott szabványokkal, az általuk kezelt adatok
és munkafolyamatok összefüggéseivel. A tantárgy célul tűzi ki annak bemutatását, hogy más
tantárgyak keretein belül már elsajátított könyvtári munkafolyamatok, tevékenységek hogyan jelennek
meg egy gépesített környezetben.
TANTÁRGY TARTALMA:
•
•
•
•
•

A tantárgy bemutatja a Corvina rendszer moduljait, azok integrált adatkezelését, illetve a
rendszer kapcsolódási pontjait a külső adatbázis-környezethez.
Bemutatja a keresőmodulokat és felhívja a figyelmet az összetettebb keresési lehetőségekre
illetve a könyvtári katalógus és a külső elektronikus környezet közös kezelésének lehetőségeit.
A utóbbi időkben végzett adatbázis-keresési kompetencia-vizsgálatok eredményeit figyelembe
véve az egyik hangsúlyosan kezelt területnek tekinti a sokoldalú, értő keresési stratégiák
kialakítását.
Foglalkozik a katalogizálás leírási és kommunikációs szabványokon alapuló módozataival
illetve a rekordátvételi lehetőségekkel más adatbázisokból.
Bemutatja a kölcsönzési rendszer hátterében meghúzódó adminisztrációs konfigurációkat és
magukat a kölcsönzési funkciókat valamint a könyvtári állományépítési munka főbb
területeinek gépesítési lehetőségeit.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: az órák rendszeres látogatása, aktív részvétel a gyakorlati
órákon, a katalogizálási, ölcsönzési feladatok elvégzése, házi dolgozat elkészítése adatbázis-keresési
feladatok elvégzésével és az eredmények elemzésével, házi dolgozat elkészítése az egyes modulokkal
és használatukkal összefüggő témakörökben.
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