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Előfeltételek: - 
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Meghirdetés féléve: 1 

Kreditpont: 2 

Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 0+2 

Félévi követelmény: gyakorlati érdemjegy 

A számonkérés módja: zárthelyi dolgozat írása, a tantárgy teljesítésének követelménye recenzió 

készítése egy választott könyvről, valamint referátum írása kiadott folyóiratcikkről. 

 

Tantárgyi program: 

1. hét: A referálás jelentősége, története és jövője.  

2. hét: A referálás tágabb kontextusa és diszciplináris környezete: a tartalmi feltárás és a referálás. A 

nyelvészeti kontextus: a referálás, mint szövegek dokumentációs tartalomelemzése.  

3. hét: Definíciók: a referátum, mint írott ismeretközlő, tudományos, természetes nyelvi szöveg. A 

referátumszöveg hordozói.  

4. hét: A rokon műfajok: az annotáció; a tömörítvény. Az idegen nyelvű terminológia. A referátumok 

osztályozása, típusai. 

5. hét. A referátumok terjedelme és funkciói: a jeladó funkció, a visszakeresési funkció, a 

helyettesítési funkció és a korlátozott helyettesítés. 

6. hét: Indikatív és informatív referátumok. A referátum objektivitása. 

7. hét: A referáló személye, ismeretei és készségei: a hétköznapi, a fél-professzionális és a 

professzionális információsűrítés, a nyelvi és a nem-nyelvi ismeretek. 

8. hét: A referálás gyakorlata: az olvasás, a referálandó információ azonosítása, a szövegértés 

(megértés) szerepe, a referálás munkafolyamatai.  

9. hét: A referálás gyakorlata: A szövegek információsűrítésének műveletei. 

10. hét: Az automatikus referálás. Az írásbeli műfajok jelentősége. A kapcsolódó műfajok jellemzői: a 

pályázat, a jelentés. 

11. hét: Recenziók, referátumok ismérveinek tanulmányozása gyakorlati óra keretében. 

12. hét: Recenziók, referátumok készítése, az ehhez szükséges gyakorlati készségek elsajátítása. 

13. hét: Recenziók, referátumok készítése, az ehhez szükséges gyakorlati készségek elsajátítása. 

14. hét: Zárthelyi dolgozat 

15. hét: Zárthelyi dolgozat javítása. 
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