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A stúdium időtartama:  heti két óra előadás 

     heti két óra gyakorlat (INEK320-G-01)) 

A félév lezárása:   aláírás és kollokvium (5 kredit) 

A kollokvium előtt kell megszerezni a gyakorlat teljesítését igazoló aláírást. 

 

A gyakorlat teljesítését igazoló aláírás megszerzésének feltételeit a gyakorlatról készített 

tájékoztató tartalmazza! 

 

A félév teljes anyaga (előadások, kötelező irodalom, gyakorlaton elsajátított ismeretek) 

része (összevonva) a közkönyvtári szakirányból leendő záróvizsgának! 

 

 

Tematika 

 

 

1. hét:  Regisztrációs hét. 

2. hét:  A félév feladatainak megbeszélése. A tudomány fogalma, társadalmi szerepe, 

története, fejlődése. 

3. hét:  A tudomány térképe. A tudományok rendszerezése, felosztások, a 

rendszerparadigma. 

4. hét:  A tudományos információ típusai, a szakirodalom növekedése, a bibliometria, 

az elavulás, a tudománymetria.     

5. hét:  A tudományos tájékoztatás gyökerei, kialakulásának folyamata A tudományos 

tájékoztatás hazai kutatói. A tájékoztatás elméleti kérdései, Shannon 

információelmélete. A tudomány és a tudományos tájékoztatás interferenciái. 

6. hét:  A tudományos tájékoztatás hazai gyakorlata. A szakirodalmi tájékoztatás célja 

és az információ áramlásának rendszermodellje. 

7. hét: A feltáró műfajok rendszerezése. A szakirodalmi feltárás lehetőségei. A 

tudományos kommunikáció. 

8. hét:  Szakmai napok 

9. hét:   Az egyes tudományterületek szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató 

szolgáltatása, módszerei és eszközei (Társadalomtudományok). 

10. hét:   Az egyes tudományterületek szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató 

szolgáltatása, módszerei és eszközei (Gazdaság-, agrár- és műszaki 

tudományok). 

11. hét:  Az egyes tudományterületek szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató 

szolgáltatása, módszerei és eszközei (Természettudományok). 
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12. hét:  Az egyes tudományterületek szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató 

szolgáltatása, módszerei és eszközei (Orvostudományok). 

13. hét:  Az egyes tudományterületek szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató 

szolgáltatása, módszerei és eszközei (Könyvtártudomány). 

14. hét: Online referensz szolgáltatások itthon és külföldön. Internetes tájékoztatás, 

CD-ROM-ok, haza és külföldi adatbázisok. 

15. hét: A könyvtár szerepe a harmadik évezredben. A félév tanulságainak 

megbeszélése. 
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 Magyar könyvtártudományi folyóiratok a könyvtár- és információtudományi adatbázisokban / 
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102. 
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Tájékoztatás, 1997. 1. sz. p.8-11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debrecen, 2016. szeptember 14. 

 

Bényei Miklós dr. 

c. egyetemi tanár 
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Ellenőrző kérdések 

(Vizsgatételek) 

 

1) A tudomány fogalma, társadalmi szerepe, története, fejlődése. 

2) A tudományok rendszerezése, felosztások. 

3) A tudományos információ típusai, a szakirodalom növekedése. 

4) A bibliometria, az elavulás és a tudománymetria. 

5) A tudományos tájékoztatás gyökerei, kialakulásának folyamata; a tudományos tájékoztatás hazai 

kutatói. 

6) A tájékoztatás elméleti kérdései, Shannon információelmélete. 

7) A tudomány és a tudományos tájékoztatás interferenciái. 

8) A tudományos tájékoztatás hazai gyakorlata.  

9) A szakirodalmi tájékoztatás célja és az információk áramlásának rendszermodellje. 

10) A feltáró műfajok rendszerezése. 

11) A szakirodalmi feltárás lehetőségei, a tudományos kommunikáció. 

12) A társadalomtudományok szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató szolgáltatása, 

módszerei és eszközei. 

13) A humán tudományok szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató szolgáltatása, módszerei 

és eszközei. 

14) A gazdaság- és műszaki tudományok szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató 

szolgáltatása, módszerei és eszközei. 

15) Az agrártudományok szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató szolgáltatása, módszerei 

és eszközei. 

16) A matematika, a fizika, kémia, földtan és csillagászat, valamint határtudományaik 

szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató szolgáltatása, módszerei és eszközei. 

17) A növény- és állattan, az antropológia, valamint határtudományaik szaktájékoztatási 

intézményrendszere, tájékoztató szolgáltatása, módszerei és eszközei. 

18) Az orvostudományok szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató szolgáltatása, módszerei 

és eszközei. 

19) A könyvtár- és információtudomány szaktájékoztatási intézményrendszere, tájékoztató 

szolgáltatása, módszerei és eszközei. 

20) Az online referensz szolgáltatások itthon és külföldön; valamely szolgálhatás részletesebb 

bemutatása. 

21) Az internetes tájékoztatás; valamely eszköz (CD-ROM, DVD) vagy adatbázis részletesebb 

bemutatása. 

22) A könyvtár szerepe a harmadik évezredben. 

 

Debrecen, 2016. szeptember 14. 

 

Bényei Miklós dr. 

c. egyetemi tanár 


