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ÚTMUTATÓ KEZDŐ FELHASZNÁLÓKNAK2
Szabó Zsolt arra ébred reggel, hogy a napja nem telhet el Pink Floyd nélkül.
Ebéd után elballag a zenei
zen részlegbe, látta a honlapon,, hogy hétfőn 13
13-18 óráig,
kedd-péntek 10-18
18 óráig nyitva tart. A személyigazolvány és lakcímkártya nála van
mindig, így beiratkozik a zenei részlegbe. Tájékoztatjuk a részleg használatáról.
Leül a számítógéphez s a Corvina adatbázisban rákeres, hogy mily
milyen könyvet talál a
Pink Floydról. Ürmös Attila könyvét olvasgatja,, nézi a diszkográfiát s megnézi a
CD listában,, hogy mely lemezei vannak meg. A CD-k
CD k emelkedő számsorrenden
helyezkednek el, így kikeresi őket s leveszi a polcról a tokokat. Úgy érzi, hogy A
fallal kell kezdenie. …Jó lenne belehallgatni….
…. A könyvtáros beteszi a CD
CD-t a
lejátszóba s egy fülhallgatót felvéve
felvéve hallgatja a zenét s olvasgatja Nick Mason, a
Pink Floyd dobosának könyvét, nézegeti a képeket. A kottája meg van
van-e? Sajnos A
fal kottája nincs meg, de könyvtárközi kölcsönzés keretében lehetőség van
hozzájutni.
zzájutni. De jó lenne megnézni a filmet is…a DVD és videolistán is rajta
van…inkább a DVD-tt választja…sajnos
választja…sajnos nincs benn jelenleg, így előjegyzi…marad
a videó, amit az emelkedő számsorrendben elhelyezkedő videók közül levesz…
Leemeli a folyóiratos polcról a Rockinformot s lapozgatja…olvas egy kritikát Roger
Waters budapesti koncertjéről…erről eszébe jutott, hogy
hogy élőben is előadták már A
falat…azt akazettalistában
kazettalistában találja meg s a szintén emelkedő számsorrendben
elhelyezkedő kazetták között meg is találja….De jó lenne ismerni a magyar
szövegét….nézzük
….nézzük meg az interneten…itt van egy tematikus linkgyűjtemény
linkgyűjtemény…ezek
között itt van a dalszöveg is…Szeretné haza vinni….így kinyomtatjuk számára a
szöveget…Ezek után a pulthoz hozza a tokokat s mi beletess
beletesszük a
dokumentumokat…beleírjuk az olvasójegyébe, hogy egy hét múlva találkozunk, de
lehetőség van hosszabbítani akár telefonon és emailben is…Szabó Zsolt elégedetten

távozik
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár ZeneműZenemű és Hangtára tematikus
különgyűjtemény,, ez azt jelenti, hogy a zenével kapcsolatos összes dokumentumot
itt gyűjtjük:



Zenei szakkönyv
Zenei folyóirat
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Melléklet Örményiné Farkas Andrea:
Andrea Felkészítés a könyvtárhasználati tehetségfejlesztésre a Bod Péter Országos
Könyvtárhasználati Verseny új koncepciójának tükrében,
tükrében Módszerek c. 2016. 10. 10-ii előadásához.
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Útmutató kezdő felhasználóknak In: Zsoldos Marianna (szerk.): Hangtárnok. Az egri Bródy Sándor Könyvtár Zenei
gyűjteményének blogja. Eger, BSMK, é.n., URL: http://hangtarnok.hu/a-zenei-reszlegrol/#_Toc181347882
http://hangtarnok.hu/a
reszlegrol/#_Toc181347882 Utolsó
letöltés: 2016.10.10.






Kotta
Hangdokumentumok (CD, hangkazetta, bakelitlemez)
Videofelvétel (VHS, DVD)
Elektronikus dokumentum

SEGÍTSÉGEK:
Mi a diszkográfia szó jelentése?
A filmeket leíró bibliográfiát filmográfiának, a hanglemezeket és CD-ROM-okat
leíró bibliográfiát diszkográfiának nevezzük. Pl. Pócsiné Munkácsi Gabriella
szerkesztette az Irodalmi hanglemezek Magyarországon1975-1981. c. diszkográfiát
(Budapest : OSZK KMK, 1985). Varga Balázs szerkesztette a hazai játékfilmek
filmográfiáját. Magyar filmográfia. Játékfilmek 1931-1998. (Budapest : Magyar
Filmintézet, 1999.)
Milyen együttes a Pink Floyd?
1965-ben, Cambridge-ben alakult angolrockegyüttes. Leginkább progresszív
szerzeményeikről, effekt-kísérleteikről, művészi kidolgozású albumaikról,
gondolatgazdag szövegeikről és lenyűgöző koncertjeikről váltak ismertté. A Pink
Floyd az egyik legsikeresebb zenekar a rocktörténelemben, több mint 300 millió
albumot adtak el világszerte.Egyik leghíresebb számuk címe: A fal.
(forrás:https://hu.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd)
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Művészetek, játék, sport
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Művészettörténet általában
Építőművészet, építészet története
Szobrászat
Kerámia, porcelán
Ötvösművészet, zománc
Iparművészet
Festészet
Grafika, metszet
Fényképészet
Zene, zenetörténet
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Szórakozás
Filmművészet (tv, rádió)
Színházművészet, opera, balett, báb
Tánc, bűvészkedés
Társasjátékok, sakk, rejtvények
Sport
Horgászat, vadászat

FELADATOK
1. Karikázd be a szövegben a könyvtár zenei részlegének könyvtári szolgáltatásait!
2. Sorold fel a szövegben említett hagyományos dokumentumokat!
3. Keresd meg és húzd alá azokat a szavakat, amelyek további elérhetőségre, netes
helyre mutathatnak!
4. A Corvina adatbázisban megtalált könyv tartalom alapján hova sorolandó?
5. Mi a főosztály száma? Nézd meg alaposan ezt a főosztályt! Milyen témájú
dokumentumok tartoznak ide? Sorold fel!
6. Keress a könyvtárunkban 5 db olyan dokumentumot, amely a zenetörténettel
foglalkozik!
7. Keresd meg a szakrendi jelét a szövegben olvasható könyvnek!
8. Tegyed teljessé a raktári jelzetet is!
9. Írj Te is hasonló útmutatót az iskolai könyvtár használatáról a diákoknak!

