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TANTÁRGY CÉLJA:
Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amely megalapozza a jövő embereinek szakmai
gondolkodását, könyvtári-információs szemléletmódját. Legyenek képesek az önálló ismeretszerzési
technikák készségszintű elsajátítására, olyan korszerű szemléletmóddal és jártassággal
rendelkezzenek, amely felkészítést ad szakmai cikkek írására és a későbbiekben a tudományos
kutatásra.
TANTÁRGY TARTALMA:
•
•
•
•
•
•
•

A tudományos megismerés meghatározása, alapértékei. Mikor tudományos egy alkotás?
Lehet köze egy szakdolgozatnak a tudományhoz? A kutatás célja, módszerei.
A kutatás színhelye, intézményi bázisai. (Könyvtár, levéltár, múzeum.) Könyvtárhasználat,
irodalomkeresés. A kutatási téma kiválasztása. Könyvtár és Levéltár látogatás.
A szakirodalom anyaggyüjtésének technikája, a forrásokra történő hivatkozás formái,
tartalmi, etikai és formai követelményei. Forráskritika.
Az irodalomkutatás számítógépes változata. Lekérdezések, adatbázisok használatának
gyakorlása különböző könyvtárakban.
Az országos szakkönyvtárak és információs központok adatbázisai, szolgáltatásai (ODR,
MEK, MANCI, PRESSDOK, KATAL, NEKTAR, stb.)
Hazai és nemzetközi információs hálózatok. Adatbankok.
Irodalomkutatás, szakirodalom gyűjtése adott témában. Levéltári kutatások.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: aktív szemináriumi részvétel, a kiadott feladatok
maradéktalan teljesítése, írásbeli feladatok készítése (hipotézis, kutatási program készítése, módszerek
kiválasztása stb.).
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http://www.ceu.hu szakdolgozatírás c. fejezetében.
3. Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Bp: 1994. (és számos további kiadásban.)
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könyvtárakban.= Könyvtári Figyelő, 2014. 4. sz. 418.425.p.
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9. Majoros Pál: Kutatásmódszertan, avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan, jó diplomamunkát.
Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.
10. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Hogyan írjunk, hogy megértsenek, hogyan
beszéljünk, hogy meghallgassanak. Bp: Kossuth, 1997.
11. Tóth András: A hazai könyvtártörténeti kutatás egyes módszertani kérdéseiről.= Magyar
Könyvszemle, 1971. 288-294. p.
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