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módja, katalogizálás, megőrzés. Fontos
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kalendáriumok - speciális megőrzési feltételek
Előadás, szemléltetés
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1lJrllikfoiilm, mikrófi§ht€;,diditális ásótat*'.-,
modern módszerek a digitális Le!I9@!919En.
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A külön gyűjtéménii anyago k dóku mentumok
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biztonsági feltételek
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Előadás, szemléltetés,
megbeszélés

Mmények restaurálási

szabályai. R könyvtáros szerepe a restaurálás

folyamatában, a restaurálandó anyag

Előadás, szemléltetés,
megbeszélés
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szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a

a
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o

elemző készség fejlesztése
i nterdiszciplina ritás

megismerése és alkalmazása a szakterminusoknak

10. Értékelés

1-0.3 Aránya a végső10.2 Értékelési módszerekrO: Érter.lési kritériumokTevékenység típusa

Írásbeli és szóbeli vizsgaírásbé]i,Vizsga folmájábán
ia ha||gátókhakk kéll ,u

emötnt*kl a kúrzus,a,k,tt ;
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10.4 Előadás

A dolgozat bemutatása,
értékelése.

A szemiháriurni dol§ozat '..
es a szeminarluml
tevékenység,

]-0.5 Szeminárium

10.6 A teljesítm minimumkövetelményei

Szemináriumok minim um 7 0% aktív jelenlét.

Átmenő jegy (5) elérése minden felmérési kategóriánál,

kitöltés dátuma

2018.09.10

Előadás felelőse

oWs''.
szeminárium felelőse

o,[ru1,^

Az intézeti jóváhagyás dátuma

o|ffinu,

70%

30%
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