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A versenyző tanuló kódszáma:  

Elérhető pontszám: 71 

Kedves Versenyző! 

Munkádhoz most csak az eddig tanult könyvtárhasználati tudásodra lesz 

szükség. A feladatok megoldásához nem kell használni semmilyen egyéb 

információforrást.  

A feladatlapot tollal töltsd ki, javításhoz ne használj sem kitörlőt, sem egyéb 

eszközt. A tévesztést áthúzással jelöld! 

A feladatok megoldására 30 perc áll a rendelkezésre. 
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1 a) Húzd alá az alábbi katalóguscédulán azokat az adatokat, amelyek alapján katalógust 
építhetsz! 

894                                                                
F 49                                                        22908 
    Ferencz Győző*                                                     
      Radnóti Miklós élete és költészete : kritikai életrajz / Ferencz 
Győző. - Osiris Kiadó Bp. : [s.n.], 2005 (Dürer Nyomda Kft., Gyula : 
[s.n.]). - 810 p. : képmelléklet ;  21 cm. - (Osiris monográfiák ISSN 
1588-8126)                                

      ISBN 9633897432 

b) Az aláhúzott kifejezések alapján milyen katalógustípust építenél? 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

 

2. Tanulmányozd az első feladatban szereplő katalóguscédulát és az alábbi rekordot, 
majd töltsd ki a táblázatot! 

Szerző: Ferencz Győző 

Cím: Radnóti Miklós élete és költészete : kritikai életrajz 

Dátum: 2005 

Megjelenés: Budapest : Osiris, 2005 

Terjedelem: 810 p., [32] t. : ill. ; 21 cm 

Megjegyzése Bibliogr.: p. 757-784. 

Sorozatcím: (Osiris monográfiák, 1588-8126) 

ETO jelzet: 894.511Radnóti:929 

ISBN: 963 389 743 2 

Tárgyszavak Radnóti Miklós (1909-1944) Magyar irodalom költészet 20. sz. életmű 

Egyéb nevek: Osiris monográfiák 

A keresett elem I. Megoldás 

II. Az információ 
helye 

(katalóguscédula vagy 
katalógusrekord) 

a) Raktári jelzet:   

b) Sorozat címe:   

c) Melléklet típusa:   

d) Terjedelem:   

e) Bibliográfia helye a könyvben:   

f) Alcím:   

g) Nyomda:   

 
 

9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
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3. Egészítsd ki az alábbi mondatokat a hiányzó fogalmakkal! 

a) Az .............................................művekben a könyv szövegét követő járulékos 
részekben szereplő összeállítás a................................................., amely a műben 
előforduló nevek............................................ felsorolását adja, valamint a nevek 
mellett a megfelelő..................................................-ot közli. 

b) A..........................évesnél fiatalabb olvasók ellátására szervezett könyvtártípus a 
......................................................, amely a nagyobb .........................................-ban 
elkülönítetten működik. 

c) A ................................................a ......................................................... katalógus 
hagyományos megjelenési formája. A könyvtár .............................................-ainak 
bibliográfiai adatait különálló .................................................................-kon tárolja. 

26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  

 

4. Melyik állítás igaz? Karikázd be a helyes választ! (Egy jó válasz lehetséges.) 

1. Elektronikus könyvtár (virtuális könyvtár): 

a) Olyan könyvtár, ami az interneten érhető el, állományába minden, az internetre 
feltöltött magyar nyelvű dokumentum előzetes válogatás nélkül belekerül. 

b) Olyan könyvtár, ahol a kölcsönzés csak előzetes elektronikus regisztráció után, 
nagykorú állampolgárok számára lehetséges. 

c) Olyan könyvtár, amely kizárólag elektronikus dokumentumokat gyűjt, rendez, 
feltár és − általában hálózaton (interneten) keresztül − az olvasók rendelkezésére 
bocsát. 

2. A kézikönyvtár 

a) A könyvtárnak az a része, ahol nyugodtan lehet olvasni. 

b) A gyakran keresett, tájékoztatásra és önálló tájékozódásra használt művek 
gyűjteménye és egyben helye. 

c) A leggyakrabban használt, különösen hatékony eligazítást nyújtó könyvek helye a 
könyvtárban. 

3. A rejtett bibliográfia 

a) A szerzők betűrendbe szedett jegyzéke. 

b) A szakkönyvek végén található irodalomjegyzék. 

c) Titkos adatokat feltáró jegyzék a könyv végén. 

4. A monográfia 

a) Valamely tágabb tárgyra vonatkozó kérdést átfogóan tárgyaló ismeretterjesztő mű. 

b) Valamely szűkebb tárgyra vonatkozó kérdést kimerítően tárgyaló tudományos mű. 

c) Valamely szűkebb tárgyra vonatkozó kérdést átfogóan tárgyaló tudományos mű. 

5. Milyen adat kereshető vissza a kronológiából? 

a) Csak évszámokat kereshetünk vissza. 

b) Egy esemény mikor történt. 

c) Mikor uralkodtak a királyok. 

37.  
38.  
39.  
40.  
41.  
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5. Melyik állítás hamis? Karikázd be a helytelen válaszokat! (Több válasz is lehetséges.) 

1. A kötelespéldányok 

a) kiemelkedő szerepet kapnak a nemzeti könyvtár állományának gyarapításában 

b) ingyenesen beszolgáltatott példányok 

c) magyar nyelvű szépirodalmi művek 

2. A betűrendi jel 

a) csak szépirodalmi műveken szerepel 

b) egy betűt és egy háromjegyű számot tartalmaz 

c) a számozás minden betűn belül újra kezdődik 

d) rendszerének kialakítása Melvil Dewey nevéhez fűződik 

e) a betű azonos a szerző vagy a rendszó első betűjével 

3. A hungarikumok lehetnek 

a) történelmi hungarikumok 

b) nyelvi hungarikumok 

c) műfaji hungarikumok 

d) tartalmi hungarikumok 

e) területi hungarikumok 

4. Az ETO számok megállapításához 

a) tízes számrendszert használunk 

b) kettes számrendszert használunk 

c) könyvtári számrendszert használunk 

5. A biográfia jelentése 

a) a monográfia ellentéte 

b) életrajz 

c) önéletrajz 

42.  
43.  
44.  
45.  
46.  
47.  
48.  
49.  
50.  
51.  
52.  
53.  
54.  
55.  
56.  
57.  
58.  
59.  
60.  
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6. A felsorolt fogalmakat párosítsd a jelentésével, és töltsd ki a táblázatot! 

Fogalmak: 

ISBN, almanach, copyright, referátum, bibliofil, antológia, impresszum, 
kolligátum, kolofon, periodika, ISSN 

A fogalom jelentése Fogalom 

a) Évkönyv, zsebkönyv, gyűjteményes 
kötet, lehet tudományos, szépirodalmi 
stb. 

 

b) Több szerző művéből összeállított 
(általában szépirodalmi) 
szöveggyűjtemény. 

 

c) Könyvbarát, könyvgyűjtő.  

d) 1. szerzői jog 2. a szerzői jog 
védelmére használt, nemzetközileg 
elfogadott kifejezés. 

 

e) A könyvek egyedi azonosítására 
szolgáló, nemzetközileg használatos 
kódszám. 

 

f) Az időszaki kiadványok egyedi 
azonosítására szolgáló, nemzetközileg 
használatos kódszám. 

 

g) Záradék, a kiadásra vonatkozó adatok 
közlése a könyv végén vagy a 
címoldal hátoldalán. 

 

h) Valamely dokumentum tartalmáról 
szóló, annak lényeges állításait 
röviden összefoglaló tájékoztatás. 

 

i) Adatok összessége, amely a kiadás 
helyét, évét, a kiadó nevét adja meg. 

 

j) Időszaki sajtótermék.  

k) A könyvkötő, a gyűjtő vagy a 
könyvtár által összeállított kötet, 
melybe több, egymástól független 
művet kötöttek egybe. 

 

 

 

61.  
62.  
63.  
64.  
65.  
66.  
67.  
68.  
69.  
70.  
71.  

 

 


