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Szakfolyóiratok 
Képes 
Köznevelés (1977, 2007) 
Tanító (1977, 2007) 
Óvodai Nevelés (1977, 2007) 
 
Gyermekünk (1977) 711.213 
Családi Lap (1977) 710.464 (külső raktár) 
 
Gyermeklapok 
Dörmögő Dömötör (1977, 2007) 700.005 
Buci Maci (2007) 
 
Kisdobos (1977) 730.061 
Kisdobosok évkönyve 711.436, 711.376 (külső raktár) 
Kisdobosok zsebkönyve 700.168, 700.167 (külső raktár) 
Pajtás (1977) 730.114 
2 Zsiráf (2007) 740.109 
 
Ifjúsági Magazin (1977, 2007) 710.846 
Magyar Ifjúság (1977) 740.006 
Kincskereső (2007) 
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1977 és 2007 gyermekképe a pedagógiai szaksajtó és a gyermeklapok képeinek tükrében 
Könyvtári feladat az OPKM-ben 

Feladatlap 
 
Kedves Hallgatók! 
 
Ennek a feladatnak a segítségével a fotók, képek rövid elemzésének segítségével gyűjtünk benyomásokat az 
1977-es és a 2007-es év gyermekfelfogásának különbségeiről, hasonlóságairól. 

A feladat során az egyes csoportok különbözőféle folyóiratok áttekintésével fognak kiragadni egy-egy 
jellemzőt. 
 
A munka lépései: 

1. Párban lapozzátok át a kapott folyóiratot! Keressétek a gyermekeket ábrázoló illusztrációkat! 
2. A benyomásaitok alapján próbáljatok válaszolni a lentebb megadott kérdésekre! Válaszaitokat 

indokoljátok és szemléltessétek egy-egy jellemző képpel! 
3. Dolgozzatok tovább együtt a mellettetek ülő párral! Ők ugyanezt (vagy egy nagyon hasonló) 

folyóiratot egy nagyon más korszakból elemeztek. Hasonlítsátok össze a két évet a szempontok 
alapján! 

4. Röviden, 2-3 percben foglaljátok össze mindenki számára, milyen különbségeket és hasonlóságokat 
találtatok! 

 
Néhány érdekes részkérdés, szempont: 
 A gyermekek milyen szerepben, helyzetben láthatók? 
 Milyen gyerekek láthatók? 
 A képeken látható személyek társadalmi helyzetéről mit lehet megtudni? 
 
 
 

1977 és 2007 gyermekképe a pedagógiai szaksajtó és a gyermeklapok képeinek tükrében 
Könyvtári feladat az OPKM-ben 

Feladatlap 
 
Kedves Hallgatók! 
 
Ennek a feladatnak a segítségével a fotók, képek rövid elemzésének segítségével gyűjtünk benyomásokat az 
1977-es és a 2007-es év gyermekfelfogásának különbségeiről, hasonlóságairól. 

A feladat során az egyes csoportok különbözőféle folyóiratok áttekintésével fognak kiragadni egy-egy 
jellemzőt. 
 
A munka lépései: 

1. Párban lapozzátok át a kapott folyóiratot! Keressétek a gyermekeket ábrázoló illusztrációkat! 
2. A benyomásaitok alapján próbáljatok válaszolni a lentebb megadott kérdésekre! Válaszaitokat 

indokoljátok és szemléltessétek egy-egy jellemző képpel! 
3. Dolgozzatok tovább együtt a mellettetek ülő párral! Ők ugyanezt (vagy egy nagyon hasonló) 

folyóiratot egy nagyon más korszakból elemeztek. Hasonlítsátok össze a két évet a szempontok 
alapján! 

4. Röviden, 2-3 percben foglaljátok össze mindenki számára, milyen különbségeket és hasonlóságokat 
találtatok! 

 
Néhány érdekes részkérdés, szempont: 
 A gyermekek milyen szerepben, helyzetben láthatók? 
 Milyen gyerekek láthatók? 
 A képeken látható személyek társadalmi helyzetéről mit lehet megtudni? 
 


