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Feladat 

Feladat-

elem 

(item) 

Megoldás 

1. 1. A raktári jelzet, azonosító     

2. ETO szám, és/vagy betű - számkombináció 

3. a dokumentumok raktári helyét határozza meg 

4. a dokumentumok visszakereshetővé tételét biztosítja 

 5. Görög eredetű szó. 
6. Egy adott témában fontosnak ítélt dokumentumok címeit nyilvántartó 

7. és rendszerező jegyzék 

8. irodalomjegyzék.  
2. 9. Hasonlóságok közül három:  

 
Országos hírű, sokak által olvasott lap 
Tanulmányi versenyekre való felkészülésre jól használható 
Aktualitásokat kiemeli: évfordulók 
Állandó rovatai vannak  
Rendszeresen megjelenik, évi 12 szám, vagy havonta megjelenik 
Évente megjelenik tematikus száma is 
Mindkettő interneten keresztül is elérhető 
Reklámokat nem tartalmaznak 
 

10. 

11. 

12. Különbségek közül három: 
 

R: Történelmi magazin 
J: Irodalmi és művészeti folyóirat 
 
R: Budapesten jelenik meg 
J: Pécsett vagy vidéken megjelenő lap 
 
R: színes, sok illusztráció, 
J: fekete-fehér, kevés ill. 
 
R: magyar és világtörténelmi, politikai eseményeket és hatásait ismerteti 
J:Magyar és külföldi írók költők műveit, vagy azok részleteit jelenteti meg  
 
R: A4 méretű 
J: Kisebb méretű, de sokkal nagyobb terjedelmű 
 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

3. 18. a) Milyen kézikönyv segítségével tudunk a könyv szerzőjéről információkat gyűjteni?    
Életrajzi lexikon 
 

19. b) Mit jelöl a VI (monogram) a leltári számban és a helyrajzi számban egyaránt.?           
A külön gyűjtemény nevét: Vas István gyűjtemény 
  

20. c) Mit jelent a [ ] a bibliográfiai leírásban?                                                                          
A szögletes zárójelbe írt adat, név, szám nem hiteles helyről származik 
  

21. d) Hol jelent meg eredetileg ez az írás?                   
Filológiai Közlöny   
1961. 
1-2. sz 

22. 

23. 
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24. e) Mit jelent a p. rövidítés?                     
oldalszám 
 

25. f) Tudunk-e a dokumentum segítségével további forrásokat találni a témával 
kapcsolatban? Indokold!   
Igen      
Bibliográfia található a lábjegyzetekben  
 

26. 

27. g) Írj 3 tárgyszót a dokumentumhoz!                 
1. Radnóti Miklós,  
2. Magyar irodalom,  
3.  Műfordítás,  
4.  Világirodalom,  
5.  Vers 

28. 

29. 

30. h) Mit határozunk meg a könyv státuszával?               
Azt, hogy kölcsönözhető-e a dokumentum. 
 

4. a) 31. Országos Széchényi Könyvtár 
32. gyűjtése, 

feldolgozása,  
megőrzése  
és hozzáférhetővé tétele. 

33. 

34. 

35. 

36. 1. minden Magyarországon megjelent, bármilyen nyelven íródott mű 

2. minden magyar nyelven megjelent mű 

3. minden nem magyar nyelven és nem Magyarországon, de magyar író által írt mű 

4. minden magyar vonatkozású nem magyarul és nem Magyarországon megjelent mű 

37. 

38. 

39. 

b) 40. általános 

41. a helyi lakosok vagy azok egy csoportja általános műveltségének emelése 

5. 42. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára www.mtak.hu 

Országgyűlési Könyvtár www.ogyk.hu 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum  www.opkm.hu 

Országos Mezőgazdasági Könyvtár www.omk.hu 

Országos Idegennyelvi Könyvtár www.oik.hu 

43. 

44. 

45. 

46. 

6. 47. DIA  
 48. MEK 

 49. Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis 

    


