
Könyvtárhasználati órák

1. osztály

Látogatás a könyvtárban
➢ Ismerkedés a könyvtár tereivel. 
➢ Viselkedési szabályok kialakítása.
➢ Mit csinálhatunk a könyvtárban?
➢ A könyvtár alapvető szolgáltatásai, beiratkozás, kölcsönzés szabályai.

Mit gyűjt a könyvtár?
➢ A könyvtár főbb állományegységei és dokumentumtípusai.

2. osztály

Tájékozódás a polcok és a könyvek között. 
➢ A könyvek tartalom szerinti csoportjai.
➢ Szépirodalom – szakirodalom.
➢ Mi a kézikönyvtár?
➢ A szabadpolcos állomány rendje.
➢ A könyvek keresése a szabadpolcon.

A könyv kívülről és belülről
➢ A könyv formai elemei (kötéstábla, borító, címlap stb.).
➢ Belső tartalmi egységei (bevezetés, fejezetek, illusztráció, tartalomjegyzék, 

mutató stb.).
➢ Katalóguscédula

3. osztály

A segédkönyvek és használatuk
➢ A direkt tájékoztató eszközök: gyermekenciklopédiák, lexikonok, szótárak 

megismerése.
➢ Gyakorlati feladatok: adott témában anyaggyűjtés.



Könyv és könyvtártörténet
➢ Az ókori könyvtárak
➢ Mátyás király könyvtára, kódexek, iniciálék.
➢ A könyvnyomtatás.

A főbb dokumentumfajták és jellemzőik. 
➢ Nyomtatott dokumentumok, ismerkedés a gyermekújságokkal.
➢ Nem nyomtatott dokumentumok (CD, DVD, CD-ROM stb.).

4. osztály

Közmondások szólások világa

Információgyűjtése és rendszerezése egy választott témában 
➢ Információ keresése több forrásból.

A könyvtári katalógus titkai
➢ Ismerkedés a könyvtár on-line katalógusával.
➢ Alapvető keresési gyakorlatok.

5. osztály

Hogyan készül a könyv? 
➢ Beszélgetés a formátumról, a papírról, a kötésről, az illusztrációról.
➢ Látogatás a könyvtár kötészetében.

Az információs sztráda
➢ Internet jellemzői, kommunikációs funkciói, viselkedési kultúrája.

A könyvtári rend
➢ Raktári rend, raktári jelzet, betűrend és szakrend.

A kézikönyvek használatának gyakorlása kívánt témában



6. osztály

Nem mind arany, ami fénylik
➢ Információkeresés a világhálón.
➢ Információk megszűrése, hitelesség kérdése.

A könyvtár online katalógusa
➢ Az OPAC szerkezete, használata.
➢ Keresési gyakorlatok.

Könyvtártípusok 
➢ Nemzeti, szak-, felsőoktatási, köz-, iskolai könyvtár és elektronikus 

könyvtárak.

7. osztály:

Internetes források világa
➢ Elektronikus könyvtárak, adattárak, lexikonok, folyóiratok megismerése, 

használata.
➢ MEK, DIA, SULINET stb.

Szaktárgyi feladatok feldolgozása különböző források használatával
➢ Katalógus, kézikönyvek, on-line források.

8. osztály

Adatgyűjtés különböző forrásokból
➢ Információk feldolgozása.
➢ Jegyzetelés, források megjelölése.

A bibliográfiai hivatkozás technikájának alkalmazása



Egyéb foglalkozások

1. Sopronnal kapcsolatos foglalkozások

Sopron és a rómaiak

Középkori Sopron

Lackner Kristóf

Mátyás király és Sopron

Széchenyi és Sopron

Az első világháború és Sopron

Páneurópai Piknik

Irodalmi séta Sopronban

Jeles személyek Sopronban

2. Vetélkedők

Barangolás a könyvtár világában

Digitális erőd: információkereső kalandjáték adott témában


