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Mik a könyvtárak feladatai?

Mit gyûjtenek ma a könyvtárak?

Mi található egy könyvtár audiovizuális részlegében?

Milyen nem nyomtatott információhordo-
zók találhatóak az iskolád könyvtárában?

A könyvtárak feladatai

A könyvtárak feladatai folyamatosan változtak az évszázadok során. 
Kezdetben ez az agyagtáblák, papirusztekercsek, kódexek megôrzése 
volt, amivel a tudósok, mûvészek számára fontos információforrás-
ként szolgáltak.

Azután irodalmi, ismeretterjesztô, tudományos és mûvészeti kiad-
ványok is megjelentek. A feladat ezek gyûjtése, rendszerezése, majd
a kölcsönzése, illetve a helyben olvasás biztosítása lett.

Mára a könyvtárakban már nemcsak könyvek, hanem más nyom-
tatott és nem nyomtatott információhordozók is megtalálhatók.
A számítógépek és az informatikai eszközök megjelenésével, elter-
jedésével pedig egyre inkább információs központként mûködnek. 
Internetes kapcsolat esetén lehetôség van más könyvtárak kataló-
gusaiban való keresésre, elektronikus könyvtárak meglátogatására, 
és persze a világhálón való böngészésre.

Keresés a Magyar Elektronikus Könyvtárban

A könyvtárak szerepe

Új információs eszközök a könyvtárban

A könyvtárak feladatainak és szerepének változásával természetesen mó-
dosult a gyûjtött és tárolt információhordozók köre is.

Ez korábban csak a könyveket (szépirodalmat, szakirodalmat), újságokat 
(napilapokat, folyóiratokat), térképeket jelentette. Azután a nyomtatott is-
merettárak mellett megjelentek a nem nyomtatottak is, az audiovizuális 
információhordozók. Egyre több helyen lehetett hozzáférni diaképekhez, 
diafi lmekhez, majd videokazettákhoz, újabban dévédéhez. A könyvtárak 
gyûjtôköre kibôvült a magnókazettákkal, hanglemezekkel, ezeket aztán fo-
kozatosan és szinte teljesen felváltották a könnyebben kezelhetô, kevésbé 
sérülékeny cédé lemezek. Bár nem olyan szépek, hiányozhat a lapozgatás 
élménye, de lényegesen egyszerûbb és gyorsabb a keresés egy szótár vagy 
lexikon cédén, dévédén megjelent változatában. Nem mellékes szempont, 
hogy sokkal kisebb helyet foglalnak, viszont csak számítógéppel és megfelelô 
meghajtóval használhatók.

Ezzel együtt változott, bôvült a könyvtárak szerepe is, 
ma nélkülözhetetlen helyszínei a tanulásnak, oktatás-
nak. Egyrészt a diákok számára, akik itt találhatnak se-
gítséget a házi feladat megoldásához, egy kiselôadás el-
készítéséhez. Másrészt a tanárok is itt juthatnak hozzá
friss információkhoz, új szakmai ismeretekhez.

Fontos helyszíne a könyvtár az önmû-
velésnek, az általános mûveltség bôvíté-
sének. Egy helyen megvan sok minden, 
amire szükség lehet a folyamatos önkép-
zéshez, ahogy sokszor hallani, az élet-
hosszig tartó tanuláshoz.

Nem utolsósorban tanár, diák és minden-
ki más talál az érdeklôdésének megfelelô 
könyvet, cédét, dévédét a szabadidô hasz-
nos, kellemes eltöltéséhez.
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ÚÚj iinffforrmmááááááccciiiiiiióóóóóósss eeessszzzkkkkkkööööözzöööökkk a könyvt

nos, kellemes e

00682_VI.indd   400682_VI.indd   4 10/6/09   21:38:2910/6/09   21:38:29



A különbözô információhordozók elônyei és hátrányai

A papíralapú dokumentumok hosszú idôn keresz-
tül bizonyultak megfelelônek és tartósnak. Hátrányuk, 
hogy egy példányukat csak egy személy használhatja egy 
idôben, több példány beszerzése plusz költséget jelent. 
Hozzáférni pedig csak a könyvtár nyitvatartási idejében 
lehet, akárcsak a róla készült katalóguscédulához.

A nem nyomtatott információhordozók elônye, hogy (egyenként) kis helyet 
foglalnak, kevésbé rongálódnak, a tárolás körülményeire nem annyira érzékenyek. 
Az elektronikus dokumentumok távolról is használhatók, egyszerre többen is hoz-
záférnek, a tárolt információ frissíthetô, módosítható. A számítógépes (másképp 
elektronikus) katalógusokban pedig tetszôleges helyrôl, bármikor lehet keresni.
Ez ráadásul sokkal gyorsabb, egyszerûbb, mint a katalóguscédulák böngészése.

Feltétele viszont, hogy a könyvtárban dolgozóknak és
a látogatóknak egyaránt jártasnak kell lenniük az informa-
tikai eszközök használatában. Egyes esetekben szükség 
van valamilyen eszközre: lejátszó berendezésre, számí-
tógépre a megfelelô meghajtóval, internetkapcsolatra.

Nagyon gyorsan népszerûek lettek
a CD-ROM-on megjelent ismeretter-
jesztô kiadványok (mint például a Ma-
gyarország nemzeti parkjai), illetve a kü-
lönbözô oktatóprogramok.

Francia–magyar szótár cédén

A nem nyomtatott információhordozókhoz tartoznak
az elektronikus dokumentumok is. Ide soroljuk azo-
kat a dokumentumokat, amelyek az információt digitálisan 
tárolják. Ilyenek például a hajlékonylemezek, a számítógép 
merevlemeze és az interneten található anyagok is.

A Micimackó könyv alakban A Micimackó hangoskönyv alakban

A i f á ióh d ókh k

Sok könyvnek létezik már úgynevezett hangoskönyv változa-
ta. Ennek népszerû formája az a cédé, amin neves színészek 
elôadásában hallgathatod meg a mûveket. (Például: Gárdonyi 
Géza Egri csillagok, Lázár Ervin A hétfejû tündér, Milne Micimac-
kó stb.) Ilyenek minden nagyobb könyvesboltban megvásárol-
hatók, és nagyon sok könyvtárban megtalálhatók.

Így a könyvtárban egy költô mûveit megtaláljuk egy verses-
kötetben, megjelenhetett azok szövege cédén, és lehet, hogy 
megzenésítve is meghallgathatók egy másik  cédén. Sok olyan 
regény van, amelyikbôl fi lm készült, ezeket videokazettán 
vagy dévédén is kereshetjük a könyvtárban.

Hogyan változott a könyvtárak feladata az évszázadok során?

Milyen új információhordozók jelentek meg a könyvtárakban?

Melyek a papíralapú dokumentumok hátrányai?

Sorold fel a nem nyomtatott információhordozók elônyeit!
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Milyen feltételei 
vannak ennek?

Hallottam valamit
a hangoskönyvekrôl. De mik

azok pontosan? Mi a különbség
a nyomtatott és a nem

nyomtatott információhordozók 
használata között?
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A könyvtár melyik részében találhatók a kézikönyvek?

Ki lehet-e ezeket kölcsönözni?

Milyen lexikont használtatok már?

Mire használható az Idegen szavak szótára?

Miben keressem?

Nyáron késô este biztos már sokan láttatok fényes csíkot húzó „hulló-
csillagokat”. Késôbb a földrajztanár elmagyarázta, hogy azok nem 
csillagok, hanem meteorok. Ha szeretnénk róluk többet megtudni,
akkor a könyvtárostól érdemes megkérdezni, miben találhatunk
ebben a témában információkat.

A javaslatok között szerepelni fog valamilyen lexikon is. De hogyan kell abban keresni? Ha 
biztosan benne van a meteor, akkor a kezdôbetûje szerint az ábécérendben írt címszavak 
között gyorsan megtaláljuk. Szerencsére a lexikonok végén van egy név- és tárgymutató, 
ami a címszavakon kívül a gyakran elôforduló szavakat is tartalmazza, ugyancsak ábécé-
rendben. Itt mellé írják, hogy hányadik oldalon szerepel a kifejezés, és a megadott oldalra 
lapozva elolvashatjuk.

Azokat az információhordozókat, amelyekben rögtön megtaláljuk a választ a kérdésünkre,
direkt vagy más néven elsôdleges tájékoztatási eszközöknek nevezik. Ilyenek például
a lexikonok, enciklopédiák, szótárak.

A lexikonok egy- vagy több-
kötetes kézikönyvek, melyek 
szavak, kifejezések rövidebb vagy hosszabb ma-
gyarázatát tartalmazzák ábécérendbe rendezve. 
Lehetnek általános lexikonok, ezekben minden 
tudományághoz kapcsolódó ismeret megtalálható. 
És vannak szaklexikonok, melyek egy-egy szak-
tudomány körébe tartozó ismeretekkel foglalkoz-
nak. Ezek címébôl kiderül, mi a bennük feldolgozott
tudományterület, például Zenei lexikon, Biológiai 
lexikon, Mûvészettörténeti lexikon stb.

A lexikon szövegének egy összefüggô egységét szó-
cikknek nevezik. Ezek elsô szava a címszó, ami 
után az arra vonatkozó rövid, lényegre törô isme-
retek, tudnivalók, magyarázatok olvashatók. Ha 
a szócikkben olyan szó szerepel, ami a lexikonban 
címszóként is elôfordul, akkor elôtte egy úgyneve-
zett utalót helyeznek el. Ez általában egy jobbra 
mutató nyíl ( ), ami után dôlt betûkkel van írva
az adott szó.

Mivel a címszavak ábécérendben vannak írva, egy 
adott témáról csak úgy tudunk meg többet, ha az 
utalók segítségével a többi címszót is megkeressük.

Ebben a meteor is benne van Egy szaklexikon

Az elsô lexikon, amivel szinte mindenki találkozik, 
az Ablak-zsiráf képes gyermeklexikon.

A Pallas Nagy Lexikona volt az elsô nem fordítá-
son alapuló magyar nagylexikon. A Pallas Irodalmi 
és Nyomdai Rt. adta ki 1893 és 1897 között tizen-
hat kötetben. A mintegy 150 000 szócikkben a ko-
rabeli tudomány színvonalán foglalta össze az isme-
reteket.

1111111177777

-
k 

h bb

Pontosan mi is
az a lexikon?

ek?

Információs
társadalomban élünk.
Fontos, hogy jól tudj
információt keresni!
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Hogy tudok keresni 
egy lexikonban?
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