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A netgeneráció

 Jelenleg az iskolában a Z generáció  (1996-2010 között születettek)

 Beleszülettek a digitális eszközök világába

 Folytonos megosztási vágy

 Multitasking- felületes figyelem??

 Önállóság fokozott vágya

 Tekintélyelvet nem ismerik

 Gyorsak 

 és türelmetlenek - hozzánk képest

És jön az alfa generáció!



Probléma?

Mi a probléma?

A tanterv?

A könyvtári katalógus? 

(iskolai/köz-/szakkönyvtári, felülete, feltárás módja, mélysége?) 

A katalógushasználat tanítása? (mit, mikor, hogyan, mivel?)



Katalógushasználattal kapcsolatos 

tantervi elemek – 5-6.évf.

 Könyvtárinformatika

 A könyvtári katalógus funkciójának 
megértése.

 Katalógusrekord (-cédula) adatainak 

értelmezése.

 Keresőkérdések megfogalmazása 

tanári segítséggel.

 Megadott művek keresése a könyvtár 

szabadpolcos állományában a feliratok és a 

raktári jelzet segítségével.

 A megadott problémának megfelelő 

nyomtatott és elektronikus források irányított 
kiválasztása

 Informatika

 Böngészőprogram kezelése

 Kulcsszavas és tematikus keresés.

 Kereső operátorok ismerete.

 Keresőkérdések megfogalmazása, 

értelmezése, pontosítása.

 Találatok értelmezése.

 A találatok során kapott információk 

tanulmányozása. 



Katalógushasználattal kapcsolatos 

tantervi elemek – 7-8.évf.

 Könyvtárinformatika

 Keresett téma kifejezése  tárgyszóval.

 Összetett keresőkérdés 

megfogalmazása.

 Megadott szempontok szerint való 

keresés az iskolai és a lakóhelyi 

elektronikus könyvtári katalógusban

 Konkrét feladathoz való irányított 

forráskeresés katalógus segítségével.

 Informatika

Összetett keresések űrlapok segítségével:

 Tematikus és kulcsszavas keresőgépek 

használata az információ elérésére, 

több keresési szempont egyidejű 

érvényesítése, űrlapok kitöltése.

 Releváns információk kiszűrése a 
kereső által megtalált adathalmazból.



Katalógushasználattal kapcsolatos 

tantervi elemek – 9-12.évf.

 Könyvtárinformatika

 Könyvtári és közhasznú adatbázisok 

használati útmutató segítségével való 

önálló használata.

 Önálló információszerzés 

katalógusokból, adatbázisokból, 

 Informatika

 Információkeresési stratégia.

 Tartalomalapú keresés.

 Logikai kapcsolatok.

 A találatok szűkítése, kigyűjtése, 

felhasználása.

 Információszerzés elektronikus 

könyvtárakból.



OPAC 2.0

 Könyvtár 2.0

 felhasználó központú szolgáltatások

blog, chat-referensz, könyvajánló, dokumentum értékelők …

OPAC 2.0 elektronikus rekordok olvasói kiegészítése,    szerkesztése:

tag/címke = szabadszavas keresés

– a közösségi tudás megjelenése

- tartalmi és formai elemekre egyaránt utalhatnak

 Interaktív (felhasználói visszajelzések lehetősége)



A könyvtári katalógus I.

 Felhasználóbarát? vs. Könyvkereskedelmi oldalak

 Interaktív?

 Alkalmazkodik a digitális bennszülöttek igényeihez?



 Iskolai könyvtári katalógus vs. közkönyvtári katalógus?

 Feltárás

 Katalógusszerkesztési szabályzat?

- Formai – milyen adatokat rögzítünk (leírás mélysége)

- tartalmi: 

ETO? 

tárgyszókatalógus?     

vs. kulcsszó, címkézés/tagek alkalmazása

A könyvtári katalógus II.





HUMOROS
Kézműves     rejtélyes

érdekes izgalmas
kalandos ÁLLATOS

megható 
vidám



A katalógusok új világa?

Darien Library (USA)

(https://www.darienlibrary.org/)

https://www.darienlibrary.org/


kulcsszavas kereső



A dokumentum tartalmi ismertetése

tárgyszavak

kulcsszavak, címkék



azonnali letöltés

azonnali elérés a könyvtár tereiben:   
alaprajz a dokumentum helyével





Szűrés életkor szerint

• Felnőtt

• Tinédzser

• Gyerek

• Kezdő/

• olvasás előtti kor

Szűrés a 

dokumentum 

típusa szerint
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