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Miről is tanulunk? 

3) Speciális témák – speciális információforrásokkal 

2) Általános, mindenki és mindenféle témához  

használható források 

4) Az összegyűjtött anyag bibliográfiába, 

webográfiába rendezése 

1)Egy adott témához tartozó információkeresés lépései 



 
 
 
 
 

Egy adott témához való 
anyaggyűjtés lépései 

 
 
 

1) ? 
 
2) téma – a téma fogalmainak a körülhatárolása = kereső = 

kulcsszómeghatározások (kulcsszó, rendszó, tárgyszó, 
böngészés) 

 
3) az egyszerű és összetett keresőkifejezések megalkotása 

A Boole operátorokkal történő keresőkifejezések megalkotása 
(a három leghasználtabb: AND, NOT vagy AND NOT, OR= ÉS, 
NEM/DE NEM, VAGY) 

 
4) Miben keresek? 
 
5) OPAC = könyvtárak olvasói katalógusai (OPAC = Open Acces 

Cataloging) 
 



 
 OPAC (Open Acces Cataloging) és az integrált könyvtári 

rendszerek alap jellemzői, amelyek kiindulási pontként 
használhatók; 
magyar OPAC-ok listája = HUNOPAC: Könyvtári információ 
Magyarországon http://mek.oszk.hu/html/opac.htm 
MOKKA: Magyar Országos Közös Katalógus 
http://webpac.mokka.hu/WebPac/CorvinaWeb 
ODR=Országos Dokumentumellátó rendszer 
http://odr.lib.unideb.hu, 
Magyar Nemzeti Bibliográfia adatbázisai az OSzK honlapján 
http://mnb.oszk.hu 

---------------------------------------------------------------- 
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Alapvető adatbázisok, honlapok, amelyek minden típusú téma 

 keresésénél használhatók 

http://mek.oszk.hu/html/opac.htm
http://webpac.mokka.hu/WebPac/CorvinaWeb
http://odr.lib.unideb.hu,/
http://mnb.oszk.hu/


A kereső algoritmus meghatározása: a Boole 
operátorok szerepe az összetett keresésben 

George Boole (1815-1864) 

angol matematikus 

 és filozófus  



A Google-on túli élet : néhány alapvető kereső 
és adatbázis 

• Keresők: Google Scholar – http://scholar.google.com 
• A volt CLUSTY új néven, amely clusterekbe=csoportokba 

rendezi a találatokat: http://wwww.yippy.com 
• FAZZLE –WOLPHRAM ALPHA: http://www.fazzle.com, amelyek 

már a jövő keresőgépeinek a technikái felé mutatnak 
(szemantikai keresés) 
A BGK-KKK adatbázisai: 
http://tlwww.kkf.hu/ktweb/index.html 

• MATARKA – a folyóiratcikkek keresésére 
http://www.matarka.hu 

• Angol, német, francia, spanyol nyelvű keresésre is beállítható, 
a tudományos dokumentumok számos típusához hozzáférő 
adatbázis saját kersővel, az OAISTER: 
http://oaister.worldcat.org/ 
 

http://scholar.google.com/
http://wwww.yippy.com/
http://www.fazzle.com,/
http://tlwww.kkf.hu/ktweb/index.html
http://www.matarka.hu/
http://oaister.worldcat.org/


Néhány alapvető jogi adatbázis 
•  

COMPLEX JOGI Adatbank 
http://www.complex.hu/JOGI-
ADATBANK@77_454_kiadvany.html 
és 
saját keresője: http://jab.complex.hu 
 
COMPLEX Jogtár 
http://www.complex.hu 
 
Közlönyök letöltése (Magyar Közlöny) 
http://kozlony.magyarorszag.hu/ 
 
DIGITALIZÁLT TÖRVÉNYHOZÁSI TUDÁSTÁR 
http://www.ogyk.hu/dtt 
 

http://www.complex.hu/JOGI-ADATBANK@77_454_kiadvany.html
http://www.complex.hu/JOGI-ADATBANK@77_454_kiadvany.html
http://www.complex.hu/JOGI-ADATBANK@77_454_kiadvany.html
http://jab.complex.hu/
http://www.complex.hu/
http://kozlony.magyarorszag.hu/
http://www.ogyk.hu/dtt


A felhasználók számára általam szerkesztett 
http://www.melyweb.lap.hu 

 

És még sok egyéb 

minőségi keresőeszköz 
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http://www.melyweb.lap.hu/


• Az ERIC Education Resources Information Center nevű oktatási portál/adatbázis 
rengeteg hasznos információt szolgáltat. 
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/basic.jsp 
 

• Egy ún. targeted crawler=speciális tematikus kereső az oktatási források 
megtalálásához. Tehát a Google-on kívül is van élet!! 

• http://education.iseek.com/iseek/home.page és egy másik oktatási kereső: 
http://education-search-engine1-swicki.eurekster.com/ 
 

• Office of adult education and literacy 
• http://www.doe.virginia.gov/about/tech_and_career_ed/adulted_about.shtml 
  
• Egy portálszolgáltatás, amelyben sok ilyen jellegű információ található: 
• http://education-

portal.com/article_directory/Articles_about_Adult_Education.html 
 

• European adult information database for adult education journals 
• http://www.infonet-ae.eu/database-of-adult-education-journals-0872 

 

Targeted crawler-ek, portálok, vertálok az oktatási  

információk megtalálásához 
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WORLD of WORK Report : Munkaerő piaci elemzések a 

világ minden tájáról 2011 

 • Az International Labour Organization (ILO) frissen napvilágra 
került WWF jelentése a következő két esztendő munkaerő-piaci 
előrejelzéseit összegzi. A kiadvány a kockázatok és várható 
veszélyek mellett a várható társadalmi változásokat és a 
szakpolitikai megfontolásokat is figyelembe veszi.  
 

• A 2011-es és a régebbi számok letölthetők: 
 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/wow
2011.pdf 

 
 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kutatásmódszertani és szakmai programok a Felnőttképzési Intézet TDK csoportja számára a TÁMOP-4.2.2 projekt támogatásával 
 

http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/wow2011.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/wow2011.pdf


 
Globális versenyképességi rangsor 

 2011-2012 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf 

 

 
The Global 

Competitvness 
Report  

2011-2012 

• „A World Economic Forum (WEF) 
2011-12. évi globális 
versenyképességi rangsorát Svájc 
vezeti, Szingapúr megelőzte 
Svédországot a második helyen, 
az első tíz között főként észak- és 
nyugat-európai országok 
találhatók. Az USA tovább 
csúszott lefelé, az ötödik helyet 
foglalja el.  
 

• Magyarország helyzete javult, a 
tavalyi 52. helyről a 48-dikra 
emelkedett.”!!! 
 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf


Statisztikai adatok az Európai 
Unióról: Key figures on Europe 

2011 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB
/KS-EI-11-001/EN/KS-EI-11-001-EN-TOC.PDF 

 

• Introduction 
• European statistics 
• 1. Economy and finance 
• 2. Population 
• 3. Health  
• 4. Education and training  
• 5. Labour market 
• 6. Living conditions and 
• social protection 
• 7. Industry, trade and services 
• 8. Agriculture, forestry 
• and fisheries 
• 9. International trade 
• 10. Transport 
• 11. Environment 
• 12. Energy 
• 13. Science and technology 

 

Átfogó kép az Európai Unió 

gazdasági, társadalmi 

helyzetéről 
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Economists Online 
http://www.economistsonline.org/home 

 Az Economists Online szolgáltatás a világ, különösen Európa,  

néhány vezető intézményének közgazdász kutatóit  

és tudományos publikációikat mutatja be. 

 Több mint 900,000 bibliográfiai hivatkozást, vagyis 

 tudományos cikk, műhelytanulmány bibliográfiai adatait  

tartalmazza, a művek jelentős  

hányadát teljes szöveggel teszi elérhetővé  

http://www.economistsonline.org/home


 
 

A gyűjtemény közel 200 folyóirat tartalmához 
nyújt hozzáférést  

 

http://www.jstor.org/ 

http://www.jstor.org/


KLIKK-kurrens linkek közgazdászoknak 
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/view/696/297/lang,hu/ 

 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/view/696/297/lang,hu/
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/view/696/297/lang,hu/
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/view/696/297/lang,hu/


A bibliográfia szerkesztésének lépései 

1) Sok kulcsszóval végzett anyaggyűjtés 
2) Szelektálás 
3)  Az egyes tételek pontos formai és 

tartalmi szerkesztése 
4) A bibliográfia/webográfia szerkezetének 

megfelelő, tételszámokkal ellátott 
bibliográfiai leírások rendszerezése  

 



Hogyan lesz az OPAC-okból, adatbázisokból származó  
anyaggyűjtésből bibliográfia? 

A rendezetlen anyag: 
A felnőttek tanulása és oktatása - új felfogásban : A konstruktivizmus alkalmazási lehetőségei a 

mai hazai andragógiában / Feketéné Szakos Éva Megjelenés: Budapest : Akad. K., 2002 
Terjedelem: 149 p. : ill. ; 24 cm Megjegyzés: Bibliogr. 139-149. p. ISBN: 963-05-7957-X A 
mélységelvű tanításról / Knausz Imre IN : Új pedagógiai szemle, 53. 3. 2003. - 8-11.p. 
Paradigmaváltás? : Konstruktivista pedagógiai elemek a digitális tananyagfeldolgozásban / 
Papp Gyula IN : Agria Media 2004 : "A digitális identitás az útlevelünk Európába" : "Digital 
identity is the passport to Europe" / *szerk. Tompa Klára+. - 1. köt. - Eger : EKF Líceum K., 
2005. - 81-88. p. Megjegyzés: Bibliogr. 88. p. Tanári szerepek - tanulási stílusok : a felnőtt-
tanulás folyamata / Kálmán Anikó. - [Budapest] : Okker, 2006. - 119 p. : ill. ; 24 cm. - (Lifelong 
learning füzetek) Tóth Péter A tanulási stílus vizsgálata budapesti középiskolás tanulók 
körében In: Iskolakultúra, 2009. (19. évf.) 7-8. sz. 36-54. o. Kozéki Béla Tanulási és tanítási 
stílusok / N. J. Entwistle In: Magyar pszichológiai szemle, 1986. (43. köt.) 5. sz. 442-445. old. 
Az epochális rendszerű tanulási folyamat / Győrfi Éva IN : Óvodai Nev. , 1993. 46.évf. No.10. 
351.p. A tanulás módszertana : a komplex tanulási folyamat feltételei / Petkes Csaba IN : 
Tanító és tanár, 1. 2. 2008. - 28-29.p. Cím és szerző: Leckék a leckéről / írta Karácsony Sándor 
Megjelenés: Bp. : OPKM, *19+91 Az agy megértése: útban egy új tanulástudomány felé : az 
OECD nemzetközi tudományos projektje / Sz Tóth János IN : MNT (Művelődés, Népfőiskola, 
Társadalom), 12. 1.(tavasz) 2005. - 4-6.p.  



Az OPAC-ból kinyert információ átalakítása  bibliográfia számára 
 A kiadvány megjelenése az OPAC-ban:  

Szerző: Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia (6.) (2010) (Pécs)Cím 
és szerzőségi közlés: 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : 
6th Hungarian National and International Lifelong Learning Conference a tanulói és 
tudástársadalom stratégia, technológia és módszerei = strategies, technologies and 
methods in a learning and knowledge society : Pécs, 2010 április 29-30. = Pécs, 29-30 
April, 2010 : Konferenciakötet = conference proceedings / *szerk. ... Kálmán Anikó+ ; 
*ford. ... Gottfried Beáta, Balogh Róbert+ ; *kiad. a+ MELLearN-Felsőoktatási Hálózat az 
életen át tartó tanulásért Egyesület+Megjelenés: Debrecen : MELLearN-Felsőoktatási 
Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, 2010 Terjedelem, fizikai jellemzõk: 618 p. 
ill. 25 cm  

 
A változat 
  
KÁLMÁN Anikó szerk.: 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : 6th 

Hungarian National and International Lifelong Learning Conference a tanulói és 
tudástársadalom stratégia, technológia és módszerei = strategies, technologies and 
methods in a learning and knowledge society : Pécs, 2010 április 29-30. = Pécs, 29-30 
April, 2010 : Konferenciakötet = conference proceedings / [szerk.Kálmán Anikó+ ; [ford. ... 
Gottfried Beáta, Balogh Róbert+ ; [kiad. a] MELLearN-Felsőoktatási Hálózat az életen át 
tartó tanulásért Egyesület+Megjelenés: Debrecen : MELLearn- Felsőoktatási Hálózat, 
2010. 618 p. 

  

http://www.mokka.hu/web/guest/record?p_p_id=DisplayRecord_WAR_GenericSearchPortletSpring&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_DisplayRecord_WAR_GenericSearchPortletSpring_action=searchByAuth&_DisplayRecord_WAR_GenericSearchPortletSpring_type=author&_DisplayRecord_WAR_GenericSearchPortletSpring_term=%22Magyar+Nemzeti+%C3%A9s+Nemzetk%C3%B6zi+Lifelong+Learning+Konferencia%22
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Az OPAC-ból kinyert információ átalakítása  bibliográfia 
számára 2. 

B változat 
  
KÁLMÁN Anikó szerk. 
6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia : 

6th Hungarian National and International Lifelong Learning 
Conference a tanulói és tudástársadalom stratégia, 
technológia és módszerei = strategies, technologies and 
methods in a learning and knowledge society : Pécs, 2010 
április 29-30. = Pécs, 29-30 April, 2010 : Konferenciakötet = 
conference proceedings. Debrecen : MELLearn- Felsőoktatási 
Hálózat, 2010. 618 p. 

 
 (és még létezhet C,D, E …x változat is!) 

 



Bibliográfia, webográfia 

• Alapfogalmak, szerkesztési elvek, szabványok, 
lehetőségek, speciális szoftverek stb. 

 
– Biblio+graphien 

– Web+o+graphien 

– Indikatív annotáció 

– Informatív annotáció 

– Szelektív bibliográfia stb. 

 



Az indikatív annotációval ellátott bibliográfia jellemzői  

Bibliográfia a “Tréning, a trénerek értékeléséről és innovációjáról” című témához 
  

1. Almási Réka: Team Building; Ligeti György: Úristen, megint tréning! = Figyelő, 2011. 
(55. évf.) 20. sz. 57. p.  

Filmismertetés 

2. Dávid Imre: Közösségi játékok : van még hova fejlődniük az ügynökségi csapatépítő 
tréningeknek = Kreatív :marketingkommunikációs szaklap,  2008. (17. évf.) 6. sz. 
42-43. p. 

      14 csoportjáték 

3. Nagy Zsolt : A magyarországi tréner- és tanácsadó szakma múltja, jelene és jövője  = 
Munkaügyi Szemle,  2007. (51. évf.) 7-8. sz. 29-34. p. 

     Történeti összefoglaló  (1980-2005) 

4. Nyiri Zoltán: Tréningek és eredményességük mérésének problémái - Kutatás narratív 
módszerrel =Vezetéstudomány,  2008. (39. évf.) 7-8. sz. 73-82. p. 

      Szombathely, Vezetőképző intézet 2006-2007. 

5. Tréning szakértőknek = Modern iskola: oktatás módszertani magazin, 2010. (4. évf. ) 
3. sz. 36. p 

      Könyvismertetés 

6. Tréningpiaci trendek =  Marketing&Média, 2011. (16. évf.) 8. sz. 18-19. p. 
      2010, Florida, Ausztrália 

  
(Megjegyzés: Itt fiktív annotációk szerepelnek!) 
  
•   



 
 

• Adult Education Benefits 
• <http://david-r-wetzel.suite101.com/benefits-of-adult-education-its-never-too-late-a64820>[2011-12-02] 

 
• Learner Centered Methodologies 
• <http://www.assetproject.info/learner_methodologies/before/motivating.htm> [2011-11-02] 

 
• Motiváció a felnőttkori tanulásban 
• <http://www.pallo.bmknet.hu/feladatok/motivacio/motivacio.pdf> [2011-12-05] 

 
• Motivating in Adult Learning 
• <http://frank.mtsu.edu/~itconf/proceed01/22.html>[2011-10-03] 

 
• Top 10 Benefits of Life Longe Learning 
• <http://www.selfgrowth.com/articles/Top_10_Benefits_of_Lifelong_Learning.html>[2011-12-03] 

 

1) Minden internet forrásnak vagy mi adunk egy címet vagy ha van, akkor az oldal 
címét megadjuk. Ez lesz alapja az abc-be való rendezésnek. 

2) Alá írjuk kacsacsőr közé zárva az URL=Uniform Resource Locator=egységes 
forrásazonosító címet, vagyis a http://... részt 

3) Majd szögeltes zárójelben megadjuk azt a dátumot, amikor utoljára nyitottuk ki a 
lapot. Ez a dátum bármilyen nap lehet. az a lényege, hogy jelezze a felhasználónak, 
bírálónak, hogy ezen a napon még élt a weboldal. 

Ha ezekkel az adatokkal ellátjuk az egyes webforrásokat, akkor azok akár a könyvek 
közé is beoszthatók, hiszen van abc rendezőelv bennük. 

Természetesen külön is lehet ún. bibliográfiát és külön webográfiát készíteni. Kinek-
kinek tetszése szerint. 
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 ALM Newsletter 
<http://www.alm-
online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=61> [2011-10-05] 
 
Geográfus Hírlevél 
<http://geography.hu/hirlevel/geografus-hirlevel-23_20110920.pdf> [2011-10-05] 
 
HPM Newsletter 
<http://www.clab.edc.uoc.gr/hpm/HPM%20News%2077.pdf> [2011-10-05] 
 
ILO Arab State Newsletter 
<http://www.ilo.org/public/english/region/arpro/beirut/downloads/areas/equality/genderne
ws_1.pdf> [2011-10-05] 
 
KET Adult Learning eNews (Newsletter) 
<http://www.ketadultlearning.org/enews/> [2011-10-05] 
 
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Newsletter 
<http://teachingcentral.cmich.edu/tag/andragogy/> [2011-10-05] 
 
Personality Pedagogy Newsletter 
<http://personalitypedagogy.wordpress.com/> [2011-10-05] 
 
Teaching Central Newsletter 
<http://teachingcentral.cmich.edu/tag/andragogy/> [2011-10-05]  
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• Adult Education Benefits 
• <http://david-r-wetzel.suite101.com/benefits-of-adult-education-its-never-too-late-a64820>[2011-12-02] 

 
• Learner Centered Methodologies 
• <http://www.assetproject.info/learner_methodologies/before/motivating.htm> [2011-11-02] 
• Ez különösen jó oldal, mert a tanórák előtti és utáni szorongások, élmények, magatartásformákat. stb. is 

elemzi 
 

• Motiváció a felnőttkori tanulásban 
• <http://www.pallo.bmknet.hu/feladatok/motivacio/motivacio.pdf> [2011-12-05] 

 
• Motivating in Adult Learning 
• <http://frank.mtsu.edu/~itconf/proceed01/22.html>[2011-10-03] 

 
• Motivating in Adult Learners – media trainers 
• <http://download.aibd.org.my/books/manual_for_media_trainers/section5.pdf>[2011-11-02] 

 
• Motivation in Adult Learning Education 
• <http://www.adulterc.org/Proceedings/2000/carrep1-final.PDF>[2011-12-08] 

 
• Top 10 Benefits of Life Longe Learning 
• <http://www.selfgrowth.com/articles/Top_10_Benefits_of_Lifelong_Learning.html>[2011-12-03] 
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Köszönöm figyelmüket! 
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