Szakmai gyakorlat 3
nappali tagozat
Tantárgy kódja: LSGY3B
Kreditszáma: 4
A tanóra típusa: gyak. és száma: 2 hét
A számonkérés módja: gyj.
A tantárgy tantervi helye: 5. félév
Előtanulmányi feltételek: LSGY2B
Tantárgy státusza: kötelező

esti tagozat
Tantárgy kódja: LSGY3EB
Kreditszáma: 4
A tanóra típusa: gyak. és száma: 2 hét
A számonkérés módja: gyj.
A tantárgy tantervi helye: 5. félév
Előtanulmányi feltételek: LSGY2EB
Tantárgy státusza: kötelező

TANTÁRGY CÉLJA:
Az iskolai könyvtárban folyó tevékenység megismerése, az elméletben tanultak gyakorlása,
gyermekolvasókkal illetve középiskolás tanulókkal való személyes foglalkozás.
TANTÁRGY TARTALMA: (ISKOLAI KÖNYVTÁRI MUNKA)
•
•
•
•
•

•
•
•

A hallgatók rövid ismertetést kapnak az adott iskolai könyvtár történetéről, a könyvtár
funkciójáról, feladatairól és a könyvtári hálózatban betöltött szerepéről.
Megvizsgálják, hogy a könyvtár állománya, gyűjtőköre megfelel-e a tanulók igényeinek,
életkori sajátosságainak, könyvek, időszaki kiadványok, egyéb dokumentumok
vonatkozásában,
Tanulmányozzák a könyvtár raktári rendjét, gyakorolják a könyvek raktárból való kikeresését.
Ismerkednek a könyvtár állományegységeivel, különgyűjteményeivel.
Az olvasószolgálati munka során megismerkednek a könyvtár gyermekolvasóival, a
gyermekek ill. középiskolások olvasási szokásaival, valamint a pedagógusok szakmai
igényeivel, a könyvtári igénykielégítés módjaival.
Megvizsgálják, hogy az iskolai könyvtári ellátás megfelel-e a követelményeknek (helyiség,
nyitva tartás, személyi ellátottság, állomány). Kölcsönzés közben megfigyelik a könyvtár
használók érdeklődését, segítik őket az ismeretterjesztő és szépirodalmi művek
kiválasztásában.
A hallgatók elsajátítják a számítógépes katalógus használatát is. Tanítják az olvasókat a
könyv-és könyvtárhasználatra. Betekintést nyernek az iskola könyvtár-pedagógiai munkájába.
Megismerik a kölcsönzési technikákat, a nyilvántartásokat és a kölcsönzéssel járó
adminisztratív feladatokat, a számítógépes kölcsönzést.
Részt vesznek a könyvtár használók tájékoztatásában, különböző foglalkozások tartásában, a
tanulóknak és pedagógusoknak szóló ajánló bibliográfiát készítenek. Az iskolaújság, illetve a
könyvtár honlapjára diákoknak szóló könyvajánlást vagy könyvbemutatót készítenek.

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: a foglalkozásokon való aktív részvétel, a kiadott feladatok
maradéktalan teljesítése, a gyakorlati napló pontos vezetése, észrevételek, saját tapasztalatok
rögzítése.

Tantárgy felelőse: Dr. Goda Éva főiskolai tanár, Ph.D.
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Dr. Goda Éva főiskolai tanár, Ph.D.

