Tájékoztatás, inf. források 1
nappali tagozat
Tantárgy kódja: LTIF1B
Kreditszáma: 3
A tanóra típusa: ea.+szem. és száma: 1+2
A számonkérés módja: gyj.
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: Tantárgy státusza: kötelező

esti tagozat
Tantárgy kódja: LTIF1EB
Kreditszáma: 3
A tanóra típusa: ea.+szem. és száma: 5+10
A számonkérés módja: gyj.
A tantárgy tantervi helye: 2. félév
Előtanulmányi feltételek: Tantárgy státusza: kötelező

TANTÁRGY CÉLJA:
A hallgatók olyan elméleti ismeretek és gyakorlati készségek birtokába jussanak, hogy képesek
legyenek a különböző típusú könyvtárakban, információs intézményekben a tájékoztatói munkakörök
ellátására. A hagyományos és elektronikus információkeresés jártasságának kialakítása.
TANTÁRGY TARTALMA:
Elmélet:
• A könyvtár rendszerelméleti megközelítése: a könyvtár mint információközvetítő és
informatikai rendszer, a tájékoztatás fogalma és helye a könyvtári rendszerben.
• Országos elektronikus szolgáltatások a tájékoztatásban.
• A tájékoztatás megszervezése. A tájékoztatás szintjei és munkaágai (útbaigazítás,tanácsadás,
referensz). Felhasználóképzés. Tudománymetria. A tájékoztatás formái: bibliográfiai,
faktografikus adatszolgáltatás, irodalomkutatás. A tájékoztatás mint munkafolyamat:
igényfelmérés, adatgyűjtés, adatok kiértékelése, eredmény prezentálása.
• A dokumentum: fogalma, megjelenési formái, a dokumentum információs értéke, a
dokumentumok „értékelése”, online-dokumentumok és értékelésük, a tudásmenedzsment, a
könyvtárak a tudásmenedzsment katalizátorai.
• Az információmenedzselés: az információforrások kezelése: gyűjtése, őrzése, használatba
adása. Könyvtárak szerepe az információ tudássá alakításában.
• Az információmenedzselés a visszakeresés folyamatában: a dokumentum az információkereső
rendszerekben – adatbázis, adatmező, indexek, rekordok rendezése, keresés az
adatbázisokban, keresőnyelvek.
• Információforrások típusai. Forrástájékoztatás, eszközei, intézményei. WEB-kapuk ,
konyvtar.lap.hu
• Irodalomkutatás. (Bibliográfiai adatbázisok, hagyományos bibliográfiák, Internet katalógusok)
( Online referensz.
• Faktografikus tájékoztatás 1. fogalomtárak, évkönyvek, névtárak, címtárak (hagyományos és
elektronikus)
• Faktografikus tájékoztatás 2. jogi információk; CD-jogtár, intézményi honlapok
(ekormányzat)
• Faktografikus tájékoztatás 3. életrajz tájékoztatás, lexikonok, biobibliográfiák, Interneteszközök
• Faktografikus tájékoztatás 4. kronológiák, eseménytárak, térképek, atlaszok, (hagyományos és
elektronikus)
• Faktografikus tájékoztatás 5. idézetgyűjtemények és verstárak, fordítás adatbázisok
Gyakorlat:
• Elemzendő művek elemzési szempontjai (hagyományos és elektronikus dokumentumok
elemzése)
• EISZ, EBSCO
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A faktografikus és bibliográfiai tájékoztatás gyakorlata.
Nyomtatott dokumentumok típusainak bemutatása.
Elektronikus dokumentumok típusainak bemutatása
Adatbázisok és használatuk az Interneten és CD-ROM-on (MOKKA, ODR, Librivision,
Tárgyszó-adatbázisok: matriksz, termdb, teljes szöveges adatbázisok – pl. Science Direct)
Intézmények hálózati elérése, használatuk.
Referensz kérdések típusai és megoldásuk.
Libinfo rendszere és működése
OCLC Internet katalógusa
Fogalomtárak, évkönyvek, címtárak, lexikonok, enciklopédiák, szótárak nyomtatott és
elektronikus verzióban.
CD-jogtár, intézményi honlapok
Elméleti számonkérés az előadás anyagából
Az életrajzi tájékoztatás gyakorlata. Kronológiák, eseménytárak, térképek.
Frazeológiai gyűjtemények, Gondolattár CD-ROM

A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: 2 házi dolgozat sikeres megírása, aktív szemináriumi
munka, az előadások látogatása.
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