
 

Kurzuskód Felelős oktató Elnevezés Kredit Intézmény 

 

DIP6GRT1 

 

Dr. Gracza 

Tünde 

Irodalomkutatás 

és 

információszerzés 

modern könyvtári 

környezetben 

1 kredit = 14 óra PTE ETK 

Tematika-célja: A hallgatók sajátítsák el a korszerű könyvtári információkeresés technikáját. 

 

 

A kurzus meghirdetése: 

   Félév:    ősz    

   Jelentkezési határidő: szeptember 15. 

 

A kurzust felvevő hallgatók minimális száma:  10 fő 

 

Az oktatás időkerete: kurzus teljes óraszáma: 14 

    Előadások időpontja: heti 2 óra (tömbösítve, egyeztetés szerint) 

 

A számonkérés formája:   írásbeli/szóbeli 

 

Utóvizsga/javítóvizsga típusa:  szóbeli 

  

A kurzus elfogadásának kritériumai: aktív részvétel (két hiányzással) 

 

Távolmaradás pótlásának lehetőségei: megbeszélés szerint 

 

A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok listája: 

 

Csermely Péter: Kutatás és közlés a természettudományokban. Bp. Osiris 1999. 

 

Jehoda Imola: Kőtáblától a világhálóiig. Az orvos-és egészségtudományi szakirodalmi 

információs rendszer fejlődése. Bp. SE. 2004.]  

 

A foglalkozások témája és oktatója: 

 

 Téma  Típus  Óraszám  
1  Bevezetés  

 A kurzus célja, főbb fejezetek  

 Internetes és könyvtári alapfogalmak( internet, IP cím, domain 

név, weboldal, webcím, honlap)  

 Számítástechnikai bevezetés  

Az orvos-és egészségtudomány története az interneten  

 A virtuális megjelenés kialakulása, legfontosabb eredményei, 

Előadás 

Gracza Tünde  

1  



fejlődési tendenciák, az első internetes gyűjtemények, projektek, 

műhelyek (A 19. századi tengerentúli adatátviteli 

létesítményektől a két világháború közötti hírszerzési 

projekteken át a modern hálózatok kialakulásáig bemutatjuk az 

internet kialakulását.   

2  Hagyományos könyvtári szolgáltatások virtuális formái  

 Kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumküldés, 

előjegyzés, beszerzési javaslat (ODR, MOKKA, VOCAL)  

Előadás, 

beszélgetés, 

vita  

Szellőné 

Fábián Mária 

1  

3  Modern könyvtári lehetőségek a kutatói munka szolgálatában  

 A dolgozószobából elérhető szolgáltatások részletes bemutatása 

(referens munka, szakirodalom-jegyzék, verifikálás, az 

interaktív könyvtárhasználat elemei stb.)  

Előadás, vita 

Szellőné 

Fábián Mária  

1  

4  Elektronikus katalógusok felépítése, használatuk  

 Kereső felületek a könyvtári katalógusok webes 

megvalósításában, főbb típusaik, találatok megjelenítése és 

további feldolgozásuk  

 Tematikus keresések magyar és külföldi könyvtárak 

katalógusaiban. ( PTE, ELTE, OSZK, SZTE, DENK, SE, 

OPKM, Országgyűlési Könyvtár, Library of Congress, British 

Library Public Catalogue,  

Gyakorlat 

Szabó Katalin  

1 

  

5  Digitális gyűjteményismeret, speciális műfajok az interneten  

 Webliográfia, wikipedia, webxicon, wikibooks, invisible-web 

stb. részletes bemutatása, elemzése (Az internetes publikációk 

típusai) 

Elmélet  

Somoskövi 

Istvánné 

1  

6  A tudományos munka elektronikus segédletei az egészségtudomány 

területén  

 Elsődleges és másodlagos források, szakportálok, full texts 

adatbázisok, szakbibliográfiák stb.  

multidiszciplináris adatbázisok (Current Contents, Pascal 

Biomed, Wilson General) 

interdiszciplináris adatbázisok (Biological Abstracts, Bioisis, 

Life Scienece Collection) 

szakterületi adatbázisok:EMBASE, MEDLINE, IPA, CINAHL, 

kapcsolódó társadalomtudományi adatbázisok:ERIC, PsycInfo, 

Wilson Social Science 

OVID full texts folyóiratok: LWW csomag 

 Gyakorlat 

Gracza Tünde  
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keresőfelületek sajátosságai 

Resource Center 

EISZ program, adatbázisok  

7  Információkeresési stratégiák, feladatmegoldások lépésről lépésre  

 főbb keresési módszerek végigvezetése és gyakoroltatása az 

egyszerű kulcsszavas kereséstől az összetett, többdimenziós 

keresések megtervezéséig 

  

Előadás+ 

gyakorlat 

Gracza Tünde  

1 

1  

8  Honlapok elemzése, értékelési szempontok, találatok értelmezése és 

értékelése  

 Weboldalak szerkezete, típusaik, az egyes képernyőrészek 

funkciója, az ablakok és adatbeviteli mezők feliratainak 

értelmezése, a kapott találatok relevancia szerinti besorolása  

Csoportmunka 

Gracza Tünde  

1  

9  A tudományos munka virtuális terei, részvételi lehetőségek a világháló 

tudományos műhelyeiben  

 Levelezőlisták, online konferenciák, fórumok, hírcsoportok, 

virtuális klubok, társaságok - hogyan találjuk meg őket, hogyan 

kapcsolódhatunk be a munkájukba (feliratkozás, leiratkozás, 

szüneteltetés stb.), hogyan hozzunk létre sajátot  

 Gyakorlat 

Somoskövi 

Istvánné  

1 

  

10  Bibliometria az orvos-és egészségtudományban  

 Hivatkozások, SCI, referencia listák, adott források „értéke”, 

idézettségi mutatók, saját publikációk felderítése.  

   

Előadás + 

gyakorlat  

Gracza Tünde 

1  

11  Saját elektronikus könyvtár elkészítése  

 A hallgatók a választott témájuknak megfelelően létrehozzák a 

maguk számítógépes kutatóbázisát és összegyűjtik az igénybe 

vehető szolgáltatásokat  

Projektmunka 

Gracza Tünde 

  

2  

 


