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Tantárgyi program: 

1. hét: Könyvtárhasználati ismeretek a kerettantervekben és a helyi pedagógiai programban az 

1995-ös Nemzeti Alaptanterv (NAT) tükrében. 

2. hét: Könyvtárhasználat tanítása a gyakorlatban. Óratípusok, segédkönyvek áttekintése. 

3. hét: A gyermekkönyvtárak helye a könyvtári rendszerben. Gyermekkönyvtárak kialakulása 

és fejlődése Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban. A gyermekolvasók. Az 

olvasóvá válás folyamata. 

4. hét: A gyermekkönyvtárak állománya, gyarapítása és feltárása. 

5. hét: A gyermekkönyvtárak olvasószolgálata. 

6. hét: Csoportos foglalkozások tartása gyermek- és iskolai könyvtárakban. 

7. hét: Ízlésformálás, olvasásra nevelés a gyermek- és ifjúsági irodalom alkotásain keresztül, 

az önművelési kultúra fejlesztése a könyvtárban. 

8. hét: A gyermekirodalom fogalma, a gyermekirodalom helyzete ma Magyarországon. Az 

ifjúsági irodalom mérvadó műveinek áttekintése. 

9. hét: Az iskolai könyvtár mint forrásközpont. Az iskolai könyvtárban található 

hagyományos és számítógépes információforrások. 

10. hét: Az iskolai könyvtárban lévő bibliográfiák, adattárak. 

11. hét: Az iskolai könyvtárban lévő katalógusok, számítógépes katalógus. Adatbázisok, 

Internet. 

12. hét: A pedagógiai információ sajátosságai, a neveléstudományi terület szakfolyóiratai. A 

használói igények: pedagógusok, tanulók. 

13. hét: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szolgáltatásai. 

14. hét: A neveléstudományi terület nyomtatott bibliográfiai és faktográfiai 

információforrásai. 

15. hét: Konzultáció hallgatókkal a vizsgára történő felkészülésük elősegítésére. 
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