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A feladat javasolt felépítése, elemei 

• szituáció, motiváció 

• elvégzendő feladat 

• segítség, tanácsok 

• értékelési szempontok 
– ezt nem túl összetett feladatnál a feladat leírása is 

tartalmazhatja 

• Mintaszerű forma 
– Forrásjelölés 

– A saját adataink (ki, mikor, milyen keretben adja a 
feladatot) 



Elvárások 

• Motiváló 

– Miért kell ezt megoldani? 

– szituáció 

• Használóközpontú/használatközpontú 

– Életszerű 

– szituáció 

• Érthető 

– Írjuk le! 



Egy feladat fejlődése 

• Cél: 

– Közvetlen: 

• lakóhelyi könyvtári katalógusban való önálló keresés 
(EMMI kerettanterv 7-8. évf.) 

• konkrét művek megtalálása a katalógusban 

– Általános: 

• A katalógus funkciójának megértése - 
Használatközpontúság, felhasználó megközelítés 

• Motiválás az olvasásra, könyvtárhasználatra 



A feladat 



Keresd meg a katalógusban… 

 

• Jókai Mór A kőszívű ember fiai c. 
művét! Mi a raktári jelzete? 

 

• Zágoni Balázs A Gömb című művét! 
Mi a raktári jelzete? 

 

• Zágoni Balázs A Gömb című művét! 
Kölcsönözhető? 

 

 

Érdekes? 

Használat-
központú? 

Egyértelmű? 



Keresd meg a városi könyvtár 
katalógusában Zágoni Balázs A Gömb 
című művét!  
 

• Kölcsönözhető? 
 

• Kölcsönözhető? Ha igen, hol találod? 
Írd ki a raktári jelzetét! 
 

• Kölcsönözhető? Ha igen, hol találod? 
Írd ki a lelőhelyét és a raktári jelzetét! 
 

• Kölcsönözhető? Ha igen, hol találod? 
Írd ki a lelőhelyét (mely részleg) és a 
raktári jelzetét! 
 
 
 

Egyértelmű? 

Pontos? 
Használat-
központú? 

Egyértelmű? 
Érthető nem 

könyvtárosnak 
is? 

Életszerű? 



Kölcsönözhető? Írd ki a raktári jelzetét! 

 

• Ha nem? Mikorra várható? 
 

 

• Egy barátod nagy lelkesedéssel beszélt 
Zágoni Balázs A Gömb c. regényéről. 
Megvan ez a városi könyvtárban? Ha 
igen… 

• A magyartanártól tudom, hogy a  jövő heti 
irodalom feladatotokhoz egy disztópiát kell 
elemeznetek. Zágoni Balázs A Gömb c. műve 
ilyen. Megvan ez a városi könyvtárban? ... 

 

 

 

Ha van igen, akkor az 
életben nem is van. 

Komplex? 

De miért? Funkcionális? 

Érdeke? 

Életszerű? 



Minél komplexebb annál könnyebben 

• életszerű 
• használatközpontú 

 

• Az iskolai könyvtári blogon láttad az alábbi művek 
könyvajánlóit. Válassz egy olyat, amit elolvasnál 
és a városi könyvtárban is kölcsönözhető éppen. 

• Egy közösségi oldalra kiposztolták az alábbi 
könyvajánlót az Égigérő könyves blogról. Egy 
próbát megérhet. Válassz egy olyat, amit 
elolvasnál és a városi könyvtárban is 
kölcsönözhető éppen. 
Czakó Réka: 20+1 könyv, ami izgalmasabbá teszi a nyaradat! - 
Középiskolásoknak válogattunk. In: Égigérő. h.n. Czakó Réka, 2019.06.06. URL: 
https://egigerokonyvek.blog.hu/2019/06/06/20_1_konyv_ami_izgalmasabba_
teszi_a_nyaradat_kozepiskolasoknak_valogattunk Utolsó letöltés: 2019.11.26. 



De a jó szituáció nem elég 

• Ekkor se feledkezzünk el 
– az egyértelmű instrukcióról, 

– az elvárások megfogalmazásáról! 

• Például: 
a) Melyiket választottad? 

b) Hol találod a könyvtárban? (részleg + raktári 
jelzet) 

c) Miért azt választottad? Mi keltette fel az 
érdeklődésed? 

 

Ha több kérdés, tördeljük 
- Több sorba, 
- számozzuk! 



A támogatás 



Tanáccsal 

• A két adattal egyszerre keress! A 
szerző nevét a szerző adatmezőbe, 
a mű címét egy másik, a cím 
adatmezőbe írd! 
 

• Figyelj, hogy melyik adatmezőbe 
melyik adatot írod! 
(Checklisttel, ellenőrző listával.) 
 

• Ha nem találod, akkor használd a 
katalógus súgóját / a kiadott 
segédletet! 
 

Vár gondolkodást? 

Segíti az 
önállóságot? 



Segédlettel 

• a feladathoz készült 

• az oktatás során általánosan használt 

– sablon 

– szemléltető ábra, segédlet a könyvtárban 

• nem iskolai célú - “valóságos” 

– használati útmutató 

– súgó 

– megosztott videó 

 



A tudás 

Előtte feladatmegoldás 



Miértek, Hogyanok 
• Írd le hogyan kerestél! 

 
• Írd le milyen lépésekkel kerestél? Milyen problémákba, 

döntéshelyzetekbe futottál bele? Mi lehet ennek az oka? 
 

• Az alábbi tevékenységek közül melyiket hajtottad végre és milyen 
sorrendben? Egy tevékenységet többször is elvégezhettél, és lehet, 
hogy valamelyiket nem alkalmaztad. Válasz és írd le az általad 
alkalmazott sorrendben! 
– az egyszerű keresést választottam 
– beírtam a (kulcsszó) keresőmezőbe a mű címét 
– beírtam a (kulcsszó) keresőmezőbe a mű címét 
– Az összetett keresést választottam 
– beírtam a szerző nevét a szerző mezőbe 
– beírtam a mű címét a szerző mezőbe 
– rákattintottam a keresés gombra 
– a listából kiválasztottam a nekem kellő címűt és rákattintottam 
– a példányadatoknál megnéztem, kölcsönözhető-e és hol a helye 

• Hasonlítsd össze valaki más lépéssorával! Megtaláltátok? Miben 
azonos és különböző a lépéssorotok? Melyiket látjátok 
hatékonyabbnak? 

Egyértelmű? 



Köszönjük a részvételt! 

A webinárium honlapja: 
http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok

&dok_id=491 

http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=491
http://www.opkm.hu/?lap=dok/dok&dok_id=491

