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Dán Krisztina szerk.: Tárgyszójegyzék iskolai könyvtárak részére
(összeállította: Ládi László, Tóthné Környei Márta)
Flaccus Kiadó, 2002. (2. javított, bõvített kiadás) ára: 1490 Ft

Az iskolai könyvtárakban felhalmozott dokumentumvagyon szakszerû, tematikus feltárása
elodázhatatlan feladattá vált. A tantervkészítéshez, az új tantervek gyakorlati bevezetéséhez
szinte minden tantárgy igényli a megbízhatóan feldolgozott könyvtári állományt.

Korábban az iskolai könyvtárakban -mint az általános gyûjtõkörû könyvtárakban általá-
ban -az ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) jelentette az állomány feltárásának és vissza-
keresésének legfõbb eszközét. A gyorsan terjedõ számítógépesítés következtében azonban a
tartalmi feltárásban -az ETO rendez.õ elve mellett -egyre nagyobb szerephez jutott az elmúlt
években a tárgyszó. A tárgyszavak egységes, következetes használata érdekében sürgetõ igény-
ként merült fel egy olyan, általános jellegû tárgyszójegyzék elkészítése, amelynek fogalom-
rendszere közel áll az iskolai gyakorlathoz, terjedelme pedig az iskolai könyvtár állományi
választékára méretezett.

Könyvünk célja, hogy megkönnyítse a könyvtári állomány tartalmi feltárását, a különbözõ
dokumentumokban rejlõ információk minél sokoldalúbb, megbízhatóbb visszakereshetõségét.

Könyvtárhasználati órák videón 1-10.
(szerkesztette és rendezte: Dán Krisztina és Haralyi Ervinné)
Flaccus Kiadó -Fõvárosi Pedagógiai Intézet, 2002.
a sorozat ára: 13 000 Ft + 25% áfa
(a tíz kazettából álló csomag csak egyben vásárolható meg)

A Fõvárosi Pedagógiai Intézet szakmai irányításával szervezett fejlesztõ program kereté-
ben különbözõ típusú és szerkezetû iskolák könyvtáros-tanárai és magyar szakos pedagógusai
vállalkoztak a könyvtárismereti foglalkozások megtartására. A sorozat együttes idõtartama tíz
óra. Az eredetileg két-két órás idõtartamú progra~okból ugyanis csak a nézõ szempontjából
informatív részek maradtak meg a videofilmen. A video film-sorozat több formában is hasz-
nosítható: gyakorlati segédeszközül szolgál a könyvtáros-tanárok pedagógiai-módszertani to-
vábbképzéséhez, önképzéséhez, gyakorlati munkájához, haszonnal alkalmazható a felsõokta-
tásban könyvtár és tanárszakon, valamint a könyvtárhasználói felkészítésben. Alapvetõen
tantárgymódszertani segédlet, de bizonyos elemeit kiemelve jól alkalmazható a használói

képzésben is.
1. A középkori városi élet. Segédkönyvek és források a történelem órán (6. évfolyam) 52'
2. Raktári rend, fóbb állományegységek. Könyvtárhasználati szakóra (5. évfolyam) 75'
3. Kézikönyvtár, segédkönyvtípusok. Könyvtárhasználati szakóra (5. évfolyam) 72'
4. A csodaszarvas monda. A szépirodalmi és ismeretközlõ szövegtípusok jellemzõi.

Irodalomóra (5. évfolyam) 60'
5. A betûrendes leíró katalógus. Könyvtárhasználati szakóra (7. évfolyam) 55'
6. Könyvtárbemutató óra a középiskolában. Könyvtárhasználati szakóra (9. évfolyam) 41'
7. A tájékozódás hagyományos és korszerû eszközei. Könyvtárhasználati szakóra (11.

évfolyam) 36'
8. Információkeresõ nyelvek. Könyvtárhasználati szakóra (11-12. évfolyam) 36'
9. A szakInai tájékozódás forrásai. Nyomtatott és elektronikus sajtó használata magyarórán

(12. évfolyam) 92'
10. A reformkor. A szellemi munka technikája irodalom órán (10. évfolyam) 70'

A kiadványok megvásárolhatók és megrendelhetõk az alábbi címen:

FPI Pedagógus Könyvesbolt
1088 Budapest, Vas u. 10. tel.: (1) 338-2156/158.m., fax: (1) 292-3990

e-mail: csutor@fovpi.hu
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Kedves 1966 és 1977 között Debrecenben, népmûvelõ-könyvtáros szakon, nappali tagozaton
, d .' k ' . k l

} '; vegzett la tar sam.
i ,ill Népmûvelõ-könyvtáros képzésünk 2003-ban ünnepli negyvenéves évfordulóját a TanÍtó-

j , II: ;':~ képzõ Fõiskolán, amit szeretnénk méltóképpen, közösen megünnepelni. Terveink szerint

;t 2003. augusztus 29-én és 30-án (péntek-szombat) egy kétnapos konferenciát szervezünk. A
'"

:~, rendezvény sikeréhez kérjük segítségeteket.
:i~1 A megadott címre és e-mail címekre, kérjük, küldjétek el a saját elérhetõségeteket és az

fi; iii I általatok ismert diáktársainkét (név, leánykori név is, postacím, e-mail, fax, jelenlegi mun-

::I! kahely, munkakör).
, , " ,

,:{I,!,: Postacím: dr. Goda Eva
" : ' 4032 Debrecen, Mikszáth K. 63. III/ll.
oc

"1 E-mail címek: godae@freemail.hu
i tarnay@math.klte.hu (Suppné dr. Tarnay Györgyi)
i
1 A címeket mielõbb, de legkésõbb március 10-éig, kérjük, küldjétek el! A találkozó prog-

ramjáról és az egyéb tudnivalókról (szállás a kollégiumban, étkezés stb.) az adatok beérkezése
után folyamatosan tájékoztatunk mindenkit.

~.! Rendezvénynaptar 2003.

Idõ Helyszín Téma Szervezõ Információ

~ III. 4. OSZK MOKKA-átadás

Idõpontváltozás!
III. JI. OSZK MKE küldöttgyûlés MKE Jáki Éva
III. 21. MTA Internet Fiesta MTA titkárság
III. 22. OSZK Internet Fiesta OSZK Ek1er Péter
III. 20-21. Bp. Könyvtárpedagógiai Budapest Hock Zsuzsanna

napok Hegyvidék (XII.ker)
fi Önkormányzata és

j!i\! Könyvtárostanár-
,fi) munkaközössége

IV. 14-17. Pécs Networkshop konferencia NIIF
IV. 23. OSZK IKSZ képviselõ- IKSZ Fülöp Ágnes

testületi ülés
V. 21. OSZK IKSZ közgyûlés IKSZ Fülöp Ágnes
V. 30. Szolnok, .Fogyatékkal élõ emberek Publika MKK " Billédi

megyei kvt. a közkönyvtárakban Ferencné
VIII. 14-16. Nagykanizsa MKE Vándorgyûlés MKE Jáki Éva
X. 6. Szeged, Összefogás a könyvtárakért IKSZ Fülöp Á.

Somogyi-kvt. -megnyitó konferencia
X. 31. Sárospatak, Egyházi könyvkultúra Sárospataki Kedves Csaba

Református Magyarországon Református Kollégium Nagy Júlia
Kollégium és Európában Tudományos

a XV. század végétõl Gyûjteményei
a XVIII. század közepéig.
Nemzetközi tudományos
konferencia és könyvkiállítás

Felhívjuk minden kolléga figyelmét arra, hogy ezt a rovatot folyamatosan közölni kívánjuk, min-
dig hozzátéve az újabb rendezvényeket, illetve jelezve a változásokat. Ezért kérjük, országos érdek-
lõdésre számot tartó, tervbe vett rendezvényeikrõl idõben tájékoztassák a szerkesztõség et, még akkor
is, ha az idõpont, a rendezvény témája yagy akár a helyszíne sem végleges. A pillanatnyilag még
bizonytalan adatokat dõlt betûvel szedjük, az áttekinthetõség kedvéért.
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