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Az előző óra összefoglalása 
Könyvismertető/ajánló 

Könyvkritika 

Reakció 

 

Fontos szempontok:  
 

Legyen mindig világos a szövegben, hogy éppen „ki 
beszél”, az (eredeti) szerző, vagy a kritikus! 
 

Legyen világos mind a szerző álláspontja, mind a kritikus a 
szerző érveléséről, konklúziója 
megalapozottságáról/helyességéről vallott nézete! 
 

Legyen mindig világos, hogy miről/kiről van éppen szó 
az adott mondatban! (Az „ez”, ennek”, „erre” stb.  
túlzott használatát kerülni kell!)  



A mai óra témái 

Házi feladatok megbeszélése 

 

Szakirodalmi áttekintés 

Annotált bibliográfia 

 



A házi feladatok megbeszélése 
Három fős csoportokban mindenki olvassa el a másik két tag 
reakcióját és írja le véleményét!  
 

Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy  

vannak-e benne következtetési hibák, 
 

világos-e a szerző és a kritikus álláspontja, illetve, hogy 
mindenhol egyértelmű-e, hogy éppen kinek a gondolatait 
olvashatják,  

 

jól struktúrált-e a szöveg (bekezdés, tételmondatok). 
 
 

Ha mindenki végzett, a csoport tagjai beszéljék meg 
tapasztalataikat (a dolgozatok hibái és erősségei)!  
 

Végül a csoportok képviselői mondják el az osztálynak a csoport 
tapasztalatait! 



Irodalom áttekintés 
Formái: 

Annotált bibliográfia 

Cikk, szakdolgozat tartalma első, esetleg második 
fejezete (a bevezetés után)  

A teljes cikk / szakdolgozat 
 

Az irodalom áttekintésének célja, hogy az olvasót 
megismertesse azzal, hogy adott témában mit tud, 
milyen vitás pontokat talál a szakirodalomban, mely 
elméleti iskolák hogyan gondolkodnak az adott 
problémáról, illetve, hogy melyek az elméletek által 
adott magyarázatok erősségei és gyengeségei.  



Annotált bibliográfia 
Általános összefoglaló az AB céljáról és rendezési elveiről, 
 

itemek – szekciókba osztva, alcímekkel, 
 

összefoglalás, rövid értékelés. 
 

Az egyes itemek 
 

 Bibliográfiai adatok 

 A munka fő célja 

 Rövid tartalom 

 Kinek szánták 

 Mennyire releváns a cél szempontjából 

 Speciális vonások 

 Gyengeség, probléma 
 

Segít a téma kutatóinak eligazodni az irodalomban: megtudhatják, hogy mit 
érdemes elolvasniuk, és mi az, ami kevésbé releváns számukra.  



Annotált bibliográfia 
Waite, L. J., Goldschneider, F. K., & Witsberger, C. (1986). Nonfamily living 
and the erosion of traditional family orientations among young adults. American 
Sociological Review, 51 (4), 541–554.  

 

The authors, researchers at the Rand Corporation and Brown University, 
use data from the National Longitudinal Surveys of Young Women and 
Young Men to test their hypothesis that nonfamily living by young adults 
alters their attitudes, values, plans, and expectations, moving them away 
from their belief in traditional sex roles. They find their hypothesis strongly 
supported in young females, while the effects were fewer in studies of 
young males. Increasing the time away from parents before marrying 
increased individualism, self-sufficiency, and changes in attitudes about 
families. In contrast, an earlier study by Williams cited below shows no 
significant gender differences in sex role attitudes as a result of nonfamily 
living. 

 

http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/research/skill28.htm  
 

Egy magyar nyelvű példa 

http://blanchelor.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=196676 

 



A dolgozat első fejezete 

– szakirodalmi áttekintés 
A szakdolgozat/cikk első fejezetében nyújtott szakirodalmi 

áttekintés nem tudományos munkák nézőpont/ kutatási 

kérdés nélkül megírt kivonatainak egymás mögé állítása.   
 

Nem úgy készül tehát, hogy egyszerűen afféle annotált 

bibliográfia itemeket írunk egymás után.  
 

Ugyanakkor elkészítése nem oldható meg 

jegyzetelés/kivonatolás/rövid összefoglalók készítése nélkül 

– főleg, ha számos művet/elméleti iskolát kell tárgyalnunk. 

Ezeket az összefoglalókat azonban a magunk számára 

írjuk, csak erősen átdolgozott formában kerülhetnek 

be a fejezetbe. 



A dolgozat első fejezete 

– irodalom áttekintés 
Minden egyes mű feldolgozásánál gondolják át, hogy 
 

 mi a szerző problémája, 

 világosan fogalmazza-e meg (jelentőségét szintén), 

 milyen metodológiával, a tudományterület szemléletmódját 
 alkalmazva dolgozik, 

 az alkalmazott elmélet, és a konkrét kutatás milyen 
 viszonyban áll egymással, 

 mennyire jók az adatok, valóban levonhatóak-e belőlük 
 az adott következtetések, 

 melyek az erősségei és korlátai, 

 hogyan kapcsolódik a mű a témájukhoz, kutatásukhoz! 



A dolgozat első fejezete 

– irodalom áttekintés 

Ha megszülettek a rövid összefoglalók, 
tegyék fel a következő kérdéseket maguknak: 
 

 Mi az a tézis, probléma, kérdés, amiről írok? 
 

 Milyen körből választok irodalmat? 
 

 Megtettem-e mindent, hogy azonosítsam a 
 releváns műveket? 
 

 Kritikusan vizsgáltam-e azokat? 
 

 Vizsgáltam-e olyanokat is, amik ellentmondanak 
 az én álláspontomnak, nézetemnek? 



A dolgozat első fejezete 

– irodalom áttekintés 
Azon tézishez, illetve kutatási kérdéshez kell direkt 

módon kapcsolódjon az összes mű, amiről az írásuk 

szól. 
 

Ne listát írjunk! Ha elkészültek az egy-egy bekezdéses 

írások, rendezzék szekciókba a saját kutatási kérdésük 

által megkövetelt logika szerint! Olvassák el az egyes 

szekciókhoz tartozó írásokat, szintetizálják azokat, és 

írják meg a szekciót!  
 

A fejezet végén foglalják össze, hogy mely állításokat 

találják vitásnak, mondják el, hogy mit tudunk, mit nem 

tudunk, milyen további kutatási kérdések merülnek fel! 



Feladat 

1. Feladat  (15 perc): 

 Mindenki olvasson el egy-egy kiadott 
 szöveget.  
 

 Jegyzeteljék ki, rekonstruálják annak 
 érvelését. 
 

 Azok, akik azonos cikkből dolgoztak, 
 mutassák meg egymásnak kivonataikat, 
 beszéljék meg, hogy mit olvastak. 



Feladat 
2. Feladat (25 perc): 
 

Alakuljanak háromfős csoportok, de mindenki más 
szöveget olvasson el. 
 

Mutassák meg egymásnak kivonataikat és beszéljék meg 
az olvasottakat. 
 

Közösen írjanak egy rövid, egyoldalas összehasonlító 
dolgozatot. 
 

Ehhez  
 

azonosítsák, hogy miben értenek egyet a szövegek szerzői  

azonosítsák, hogy pontosan milyen kérdésekben, rejtett 
előfeltevésekben térnek el a szövegek  

 

Végül önként vállalkozó csoportok képviselői olvassák fel 
az általuk alkotott szöveget mindenki előtt 



A következő óra tartalma 

Plágium 

Források kezelése 



Házi feladat 

Készítsenek könyvkritikát tudományos műről 

(legalább ismeretterjesztő irodalom legyen)!  
 

2 oldal, másfeles sorközzel, 12 pt Times New 

Roman, 2,5 cm margókkal.  



Irodalom 

Szakirodalmi áttekintés – The Literature Review: 
A Few Tips On Conducting It, University of 
Toronto: 
http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-
types-of-writing/literature-review  
 

Annotált biblográfia - How to Prepare an 
Annotated Bibliography, Cornell University: 
http://www.library.cornell.edu/olinuris/ref/researc
h/skill28.htm  


