
A szellemi munka 
technikájának tanítása

Zenei gyűjtemény 
felhasználásával



Alternatív cím

Egy szellemi termék előállításának technikája és 
annak tanítása



A könyvtárhasználati ismeretek témakörei

•Dokumentumismeret

•Könyvtárismeret

•Tájékozódás a könyvtárban

•A szellemi munka technikája



Mit értünk szellemi munka technikáján? 

Önálló szellemi termék, alkotás

• kiselőadás, házi dolgozat, referátum, szakdolgozat, tanulmány, 
értekezés, felelet, szóbeli vizsga

• ismertetés,  műbírálat,  esszé,  magyarázat,  hozzászólás,  vita

Elsődleges és másodlagos   források kutatása és felhasználása

(könyvtárak, levéltárak, internet, kérdőívek, interjúk)

Források megnevezése, megjelölése (irodalomjegyzék, hivatkozások)



A szellemi munka lépései, módszerei

• 1. ANYAGGYŰJTÉS -téma, keresési stratégia, kulcsszó, elsődleges, 
másodlagos forrás, cédulázás

• 2. RENDSZEREZÉS -szelektálás, válogatás, lényegkiemelés, 
vázlatkészítés

• 3. FORMÁBAÖNTÉS- fogalmazás, szövegalkotás, írásban, szóban, 
hivatkozások, lábjegyzetek, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék



A szellemi „termék” felépítése

• Cím

• Tartalomjegyzék

• Fő rész 

Bevezetés   -téma megjelölése

Tárgyalás –mit írtak eddig, saját észrevételek

Befejezés-konklúziók, összefoglalás

• Irodalomjegyzék, hivatkozások, lábjegyzetek



Készségek

• Tájékozódási, szelektálási , szövegértési, problémamegoldó, alkalmazó 
készség, összefüggések észrevétele

• A tudatos tevékenység automatizált összetevője

• Önálló ismeretszerzés, alkotó munka

• Tehetséggondozásban fontos szerep

• Információs társadalom.  Mit? Hol? Hogyan?

• Életre szóló eszköz



Zenei könyvtárhasználati ismeretek

• Az „általános” könyvtárhasználati ismeretekre építve 

• speciálisan a zene területéhez kapcsolódó 

• tudást és készségeket,  

• a zenével kapcsolatos információra vonatkozó megszerzési, 
feldolgozási, tárolási, szervezési, átadási módszereket nyújt, és ennek 
a

• kétféle tudásnak a szintézisére törekszik.



Zenei könyvtárhasználati ismeretek

• Zenei dokumentumismeret

• Zenei könyvtárismeret

• Tájékozódás a zenei könyvtárban

• A szellemi munka technikája zenei témákkal, zenei dokumentumokkal

Az első három komplex alkalmazása



Zenei könyvtárhasználati ismeretek
Zenei dokumentumismeret

• Zenei írott, audiovizuális dokumentumok, számítógépes 
ismerethordozók, kották

• Lexikonok, adattárak, enciklopédiák, albumok, zenetörténeti 
összefoglalók, zenetudományi művek, adattárak, 
hangversenykalauzok, életrajzi művek, gyűjtemények, 
gyakorlókönyvek, időszaki kiadványok, partitúrák, adattárak, cd-k, 
számítógépes adathordozók stb.)

• Dokumentumok tájékoztató apparátusa (tartalom, előszó, mutató, 
élőfej, élőláb stb.) 

• Az információkeresés adott dokumentumban való lépései



Zenei könyvtárhasználati ismeretek
Zenei könyvtárismeret

• A zenei könyvtár fogalma, zenei könyvtárak

• Használati szabályok

• A zenei könyvtár állománya, felépítése, sajátossága

• Zenei adatbázisok, katalógusok

• Könyvtári szolgáltatások, igénybevételük módja, feltétele



Zenei könyvtárhasználati ismeretek
Tájékozódás a zenei könyvtárban

• A zenei tájékoztatás direkt (kézikönyvek) és indirekt (katalógus, 
bibliográfia, adatbázis) eszközeinek használata

• A könyvtár állományrészei, raktári rendje, szakrend, betűrend

• Zenei szakrendek

• A zenei információkeresés sajátosságai (opus szám, hangnem, műfaj, 
művelődéstörténeti korok, kiadók stb.)

• Művelődéstörténeti korok



Zenei könyvtárhasználati ismeretek
Szellemi munka technikája zenei témákkal, zenei 

dokumentumokkal-célok

• Iskolában kapott feladataikhoz, kérdéseiknek megoldásához tudják 
önállóan kiválasztani és használni a könyvtári források, tájékoztató 
eszközöket (kézikönyvek, bibliográfiák, katalógusok).

• Gyakorolják a szellemi munka készítésének folyamatát 
(irodalomkutatás, anyaggyűjtés, jegyzetelés, lényegkiemelés, 
cédulázás, forráselemzés).



Zenei könyvtárhasználati ismeretek
Szellemi munka technikája zenei témákkal, zenei 

dokumentumokkal-célok

• Az ismereteket legyenek képesek szelektálni, elemezni, rendszerezni, 
és írásban vagy szóban prezentálni.

• Tudjanak kiselőadást, ismertetőt, bibliográfiát, irodalomajánlást 
összeállítani, a könyvtári tájékoztatási eszközök igénybevételével.

• Képesek legyenek zeneszerzők, zeneművek, zenetörténeti korok 
legjellemzőbb vonásait hagyományos és új információhordozókból 
kiválasztani, ezekből   ismertetőt összeállítani.



Zenei könyvtárhasználati ismeretek
Szellemi munka technikája zenei témákkal, 

zenei dokumentumokkal-célok

• Ismerjék a  szellemi munka készítésének etikai normáit a 
(hivatkozások, utalások, idézetek, forrásmegjelölés).

• A megszerzett képességeket tudják kamatoztatni más könyvtárak, 
művelődési, művészeti, tudományos intézmények szolgáltatásainak 
használatakor.



Formai keretek

• Iskolán belül, tanórán kívüli foglalkozás:

Kötetlen foglalkozás -könyvtárostanár tartja

egyéni, kiscsoportos, csoportos

• Könyvtárhasználattan óra- könyvtárostanár tartja,

befogadó óra a szolfézs, fakultatív módon, igény szerint



Korcsoportok

• 1. korcsoport: (általános iskola 1-4.) 

- Dokumentumok minimális azonosító adatai.

- Pozitív viszony kialakítása a könyvtárhoz, könyvekhez.

- Fegyelem, figyelem

Megvalósítás: 

- Saját szerkesztésű feladatlapok, kézműves foglalkozások. 



Korcsoportok

• 2. korcsoport: (általános iskola 5-8.)

• Kézikönyvtárak tudatos és biztos használata,

• Források kiválasztása és  felhasználása.

• Önálló jegyzetelés, vázlatkészítés, használata, 

• Hivatkozás formai és etikai igényessége.

Megvalósítás: Saját fejlesztésű feladatlapok, óravázlatok



Korcsoportok

• 3. korcsoport: (középiskola 9-12.) 

-Könyvtárhasználati tudás eszközjellegűvé válása. 

-Önállóan tudja  használni a     könyvtárak szolgáltatásait, online és 
offline adatbázisokat. 

- A források alkotó felhasználása.

- Megvalósítás: Saját fejlesztésű feladatlapok,  óravázlatok

- Készítsünk kiselőadást!



Felhasznált irodalom

• Barátné Hajdú Ágnes: Bevezetés a könyvtárhasználati ismeretek 
oktatásába.

http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_8.pdf (2017. 10. 5.)

• Tóvári Judit: A szellemi munka technikája. Nyíregyháza, Dialógus 
Könyvkiadó, 1999.

• NAT

• Dr. Dezső Zsigmondné: A szellemi munka technikája. Bp., OMIKK, 1987.

• Celler zsuzsanna: A tudásalapú társadalom felé.

https://www.ofi.hu/tudastar/iskola-informatika/celler-zsuzsanna
(2017.október 5.)

http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_8.pdf (2017
https://www.ofi.hu/tudastar/iskola-informatika/celler-zsuzsanna


• Készítette: Soltiné Herczeg Erzsébet


