
Elektronikus könyvtári 
katalógusok, adatbázisok 

használata  
Könyvtárhasználati óra 12. évfolyamon 

Készítette: Jákliné Tilhof Ágnes könyvtárostanár 



A helyi tanmenetben 
szereplő könyvtárhasználati 

tananyag 
 12. évfolyam, informatika tantárgy 

• 1. Az elektronikus és virtuális könyvtárak, on-line 
könyvtári katalógusok  

• 2. Számítógépes adatbázisok (ALEF, NEKTAR, ODR stb.). 
Bibliográfia készítés  

• 3-4. Érettségi tételek áttekintése  
• 5. Ellenőrzés  

 A tananyag ráépül a 9. évfolyamon tartott 5 
órára  
• befogadó tárgya a magyar nyelvtan,  
• Az alábbi könyvtárhasználati alapismeretek szerepelnek: 

könyvtártípusok, dokumentumtípusok, raktári rend, 
ETO, hivatkozások, kézikönyvtár használat, 
katalógushasználat  



Témaválasztás indoklása 

 Cél: naprakész tudás biztosítása a 
hamarosan egyetemre kerülő 
tanítványaink számára  

 Egyre nagyobb hangsúlyt kap az önállóan 
megszerzett információ a középiskolában 
is, amelyhez az elektronikus katalógusok 
használata elengedhetetlen 

 E korosztály készség szinten használja a 
számítógépeket, könnyedén és szívesen 
keres az interneten 



Az alkalmazott módszer 

 Számítógép teremben való tanóra 

 Ott lehetőség van arra, hogy mindenki 
saját maga keressen, mely az ismeretek 
elsajátítása, rögzülése szempontjából 
kiemelten fontos  

 Az elméleti ismeretek mellett a hangsúlyt 
a gyakorlatra fordítottam, a 
továbbiakban való használhatóság miatt  



Az elérendő célok 

 Elektronikus és virtuális könyvtárak 
közötti különbségek felismerése 

 Célirányos információkeresés 

 A diákok tudatos könyvtárhasználóvá 
váljanak 

 Sikeres keresések, helyes keresőkérdések 
megfogalmazása 

 On-line katalógusok készségszintű 
használata 



A foglalkozás bemutatása 

 Változik-e a könyvtárhasználat módja 
napjainkban? Miért, hogyan? 

 Mikor jártatok legutóbb könyvtárban? 

 Miről kerestetek információt az elmúlt 1 
hónapban és hogyan? 

 Kell-e könyvtárba ténylegesen elmennem ahhoz, 
hogy tudjak válaszolni egy kérdésre? 

 Biztosan helyes válaszokat kapok az interneten? 

 Ha szükségem van egy könyvre, anélkül is 
megtudhatom, hogy megvan-e az adott mű, hogy 
el sem megyek a könyvtárba? 

Ráhangolódás  



Jelentésteremtés I. 
 Kerestél-e már könyvtári állományokban az 

interneten? 
 Milyen adatokra lehet keresni? (szerző, cím, címek 

szava, sorozat, kiadó, stb.) 
 Keresés során gyakran találkozunk az OPAC 

kifejezéssel. Hallottatok-e már erről, mit is jelent? 
Keressük meg az interneten! 

 Az OPAC fogalmának meghatározása (Online 
Public Access Catalog)  
• olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki 

számára közvetlenül, általában ingyen hozzáférhető  
• előnye, hogy térben és időben korlátlanul használható 
• az adathoz, információhoz egyidejűleg többen 

hozzáférhetnek 
• az adott könyvtárban használt integrált könyvtári 

rendszerre épülnek  



Konkrét OPAC használata 

 Az iskolai könyvtár 
katalógusa  
http://www.brody-
ajka.sulinet.hu/~tagnes/
konyvtar/kvt4.htm 

 

 1. feladat: 
adatelemekre való 
keresés a könyvtár 
katalógusában  
• A Sziren katalógus 

használata:  

 
Írd le az Olvasás bűvészete című könyv 

Szerzőjét  
Raktári jelzetét  
Alcímét  
Mekkora a terjedelme  

 
A Labirintus sorozatnak  

Hány része található meg könyvtárunkban?  
A Báthory Erzsébetről szólónak mi a címe? 
Ki a szerzője?  
Raktári jelzete  
Melyik kiadó adta ki?  
Hol található a könyvtárban? Melyik állományrészben?
  

Lengyel Dénesnek a Móra Kiadónál megjelent könyveiből 
Hány darab található meg könyvtárunkban?  
Mikor jelent meg ezek közül a legfrissebb? 
Mi a címe?  
Raktári jelzete?  
Hol található a könyvtárban? Melyik állományrészben? 
 

http://www.brody-ajka.sulinet.hu/~tagnes/konyvtar/kvt4.htm
http://www.brody-ajka.sulinet.hu/~tagnes/konyvtar/kvt4.htm
http://www.brody-ajka.sulinet.hu/~tagnes/konyvtar/kvt4.htm
http://www.brody-ajka.sulinet.hu/~tagnes/konyvtar/kvt4.htm






Keresési technikák – mit hol keressünk? 

 OPAC: on-line katalógus vagy virtuális könyvtár  

 Keresés a legközelebbi települési könyvtárban 

 www.vkajka.hu az ajkai városi könyvtár honlapja,
 katalógusa  

 2. feladat 
• Megtalálható-e a könyvtárban a Naptári rendszerek és 

időszámítás című könyv?  

• Kölcsönözhető van-e belőle?  

• Összesen hány példányban van meg a könyvtárban?  

• Mekkora a mű terjedelme? 

Jelentésteremtés II. 

http://www.vkajka.hu/






Elektronikus könyvtár  
= virtuális könyvtár? 

 Ismertek elektronikus könyvtárakat? 
 Gyűjtsük össze a jellemzőit: a 

http://www.mek.oszk.hu/ oldal alapján 
• tematikus elrendezés 
• olvashatók, letölthetők, meghallgathatók a dokumentumok 
• könyvtári adatelemekre (szerző, cím, téma) kereshetünk 
• kereshető a szöveg is 
• böngészhető egy-egy témakör 
• Könyvtári adatbázis 
• NEM virtuális könyvtár 

 3. feladat: 
• Karinthy: Így írtok ti művének, Kosztolányi: a szegény kis 

trombitás szimbolista klapec nyöszörgései című ciklusnak 
mi az első sora? 
(Mint aki halkan belelépett.) 

• Az elektronikus könyvtárban Gyermek- és ifjúsági irodalom 
témakörben hány dokumentum található? 
(jelenleg: 305 db) 

http://www.mek.oszk.hu/






Hogyan jutunk el az egyes 
könyvtárakba? 

 Portál oldalakról való indulás 
 A) http://konyvtar.lap.hu  

az összegyűjtött könyvtári linkek egy 
oldalon, kitűnő kezdőlap! 

 4. feladat: Az OSZK katalógusában való 
keresés  

• Helytörténeti kutatómunkánkhoz szeretnénk 
megtudni azoknak a dokumentumoknak a 
számát, melyeknek címében szerepel az ajka 
szó!  
 2 keresésre van szükség, először bármely szóra 

keresünk (akkor 274 találat van)  
 Az első keresés után, új keresést választunk, keresés 

címben, kevesebb találatot ad (jelenleg: 121 db) 

http://konyvtar.lap.hu/






5. feladat 
A konyvtar.lap.hu oldalról 
keressünk további elektronikus 
könyvtárakat! 



Portál oldalakról való indulás 

 

 B) http://konyvtar.hu 
• állítsuk be a települést, így a közelben lévő 

könyvtárakat is megmutatja  

• a katalógus fülön kiválaszthatjuk, hol akarunk 
keresni, vagy keresést indíthatunk valamennyi 
katalógusban egyszerre 

 

 6. feladat:  
• Hársing Lajos: Irodalmi játékok című könyve 

mely könyvtárakban található meg a 
térségben?  

http://konyvtar.hu/




Reflektálás  

 Mi a különbség a virtuális és az elektronikus 
könyvtár között? 

 Mit jelent az, hogy on-line katalógus? Milyen 
szinonimát használhatunk helyette? 

 Ha egy felsőoktatási könyvtárban akarsz keresni, 
honnan indulj? 

 Ha Petőfi verset szeretnél olvasni, hova fordulj, 
ha nincs nálad egy „petőfi összes”? 

 Milyen adatokat tudhatsz meg egy 
dokumentumról egy virtuális könyvtárban? 

 És egy elektronikus könyvtárban? 



Másképp gondolsz most 
könyvtári katalógusban való 
keresésre, mint korábban?  
Köszönöm a figyelmet! 


