Könyvtárhasználati órák
Bevezetés a szakirodalmi információ-keresés és a
könyvtárhasználat technikájába.

Tematika
1.

Bevezető óra: Országház, Országgyűlési Könyvtár
Az Országgyűlési Könyvtár bemutatása, általános ismertető
Könyvtári séta

2.

A Magyar Országgyűlés
A Magyar Országgyűlés működése. Az országgyűlési munka dokumentumai és elérhetőségük. Az
Országgyűlés honlapja

3.

Információs források, dokumentumok, katalógusok, adatbázisok
Általános könyvtári fogalmak. Katalógus v. bibliográfia. Dokumentumtípusok és használatuk
(kronológia, enciklopédia stb.). Elektronikus katalógusok, adatbázisok. Elektronikus könyvtárak, digitális
gyűjtemények

4.

Jogi információ és forrásai
Jogi információk fogalma, fajtái. Jogszabályok és a jogalkalmazási gyakorlat történeti és kurrens
közzétételi forrásai. Jogi szakirodalom és adatbázisok

5.

A történelem kutatásának információs forrásai
Bibliográfiák, adatbázisok (magyar és nemzetközi). Legfontosabb lexikonok, kézikönyvek,
forrásgyűjtemények, magyar és idegen nyelvű folyóiratok. Történettudományi kutatóhelyek.
Sajtótermékek

6.

A Magyar Parlamenti Gyűjtemény, az országgyűlési dokumentum, mint információs
forrás
A Magyar Országgyűlés dokumentumai az Országgyűlési Könyvtárban.
A Magyar Parlamenti Gyűjtemény bemutatása, a nyomtatott és a digitalizált történeti országgyűlési
dokumentumok használata, keresési lehetőségek bemutatása
A bizottsági jegyzőkönyvek, mint információs forrás (T.Ház adatbázis bemutatása és egy téma kutatása a
bizottsági jegyzőkönyvek alapján)

7.

A politológia kutatásának információs forrásai
Bibliográfiák, adatbázisok (magyar és nemzetközi). Legfontosabb lexikonok, kézikönyvek,
forrásgyűjtemények, magyar és idegen nyelvű folyóiratok. Politikatudományi kutatóhelyek.
Sajtótermékek

8.

Az Országgyűlési Könyvtár nemzetközi gyűjteményei – 1: ENSZ, Külföldi parlamenti
gyűjtemény ENSZ, Külföldi parlamenti gyűjtemény
Az ENSZ Letéti Gyűjteménye az Országgyűlési Könyvtárban. ENSZ-dokumentumok típusai, jellemzői.
ENSZ nyilvános, ingyenes internetes adatbázisai. Az ENSZ honlapja. Hágai Nemzetközi Bíróság
honlapja. Az ENSZ néhány szakosított intézményének dokumentumai (UNESCO, ILO, GATT/WTO,
IAEA)

9.

Az Országgyűlési Könyvtár nemzetközi gyűjteményei – 2: Az Európai Unió információs
forrásai és dokumentumai
Információszabadság és átláthatóság az EU intézményeiben. Az EU információs és kommunikációs
politikája. Magyarországon működő uniós információt szolgáltató intézmények, hálózatok. Az EU Letéti
Gyűjtemény szolgáltatásai – dokumentumok, adatbázisok. Az Európai Unió intézményeinek edokumentumai

10. A sajtó, mint forrás
Napilapok, folyóiratok bemutatása
11. A tudományos közlemények tartalmi és formai követelményei
Az anyaggyűjtés módszertana. Bibliográfia összeállítása. A hivatkozás szabályai

