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MOLNÁR VAGY FÜSTIFECSKÉT 
LÁTTAM?
EGY ELDÖNTENDŐ KÉRDÉS MEGVÁLASZOLÁSÁHOZ 
KELL INFORMÁCIÓ

Molnár vagy füstifecskét láttam? Egy eldöntendő kérdés megválaszolásához kell információ 

További szempontok, amelyeket érdemes megfontolni: - Ez a folyamat, a látszat ellenére csak néhány perc, ha megfelelő az információs műveltséged. Ha kevésbé vagy járatos az információzásban, akkor hosszabb is lehet. - Természetesen ebben az esetben is több sikeres megoldásmód, útvonal van. Ez itt csak néhány javasolt. 

helyek

kérdések

tevékenységek

forrás

Melyik szakjelzet alatt találom a témát? 96. oldal

Keresem a betűrendben 94. oldal Keresem a tartalomjegyzékben,  mutatóban 73.oldal 

Kézikönyvtár 90. oldal

nyomtatott 57. oldal elektronikus 56-57. oldal 

Milyen hordozón szeretném? 

Könyvtár 81. és 113. oldal Saját könyveim 

Használom a keresőjét, ha elektronikus 151. oldal 

Online keresőszolgáltatást használok 134. oldalMagam keresek 129. oldal 

Értelmezem a talált információkat 168. oldal 

Igen - Megválaszolom a kérdést 

Hogyan akarok információhoz jutni? 

Megfogalmazom a keresőkérdést az információkereséshez 139. oldal

Keresek egy  általam már ismert segédkönyvet, adatbázist 

Keresőprogramot használok 156. oldal

Választok a találatok/találtak közül  160-163. oldal

Megfogalmazom a keresőkérdést a forráskereséshez 139. oldal

Határozókönyv Kézikönyv 

Adatokat rendszerező segédkönyvek 68. oldal Alapinformációkat tartalmazó segédkönyvek (69. oldal) 

Lexikon 

Milyen segédkönyvre van szükség?

Milyen jellegű forrásra van szűkség? 47. oldal 

Böngészek a szabadpolcon 129. oldal

Használom a forrást, keresem az információt

eszközök

Segítséget kérek a könyvtárostól 105. oldal 

Segédkönyvre, mert azok a gyors tájékozódást szolgálják! 68. oldal

Találtam megfelelő információt?

Nem - Újragondolom. Forrás vagy keresőkérdés kell másik? 
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