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ANYAGGYŰJTÉS ÉS BIBLIOGRÁFIA ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

 Ezt jelenti: 

Az iskolában gyakran előfordul, hogy egy adott témában szóban vagy írásban kell megnyilatkozni (pl. 
kiselőadást, beszámolót, beszédet kell tartani, vagy fogalmazást írni). Minden szerkesztett szöveg, 
legyen az írásbeli vagy szóbeli, az anyaggyűjtéssel kezdődik. 

 Ezt kell tenned: 

1. Anyaggyűjtés  

1.1. Elővázlat készítése: a témához szükséges adatok, tények, gondolatok összegyűjtése 

1.2. Az anyaggyűjtésnek forrásai lehetnek: könyv, folyóirat, internet, film, személyes beszélgetés, 
saját ismereteink, tapasztalataink (megfigyelés, kísérlet, utazás, olvas-mány) 

1.3. Az összegyűjtött anyagok kiválogatása:  
- Fontos a források kritikus szemlélete! 
- Mindig győződj meg a forrás hitelességéről! 

1.4. Az összegyűjtött anyag elrendezése 

2. Bibliográfia összeállítása / cédulázás 

2.1. Olvasd el a gyűjtött tanulmányokat, fél írólapnyi cédulákra írd ki a használható idézeteket, 
jelöld a szerzőt és az OLDALSZÁMOT! 

2.2. Egészítsd ki az elővázlatodat, a céduláidat helyezd a megfelelő vázlatponthoz! Számokkal 
jelöld a gondolataid sorrendjét! 

2.3. Szedd ábécérendbe a szerzők / szerkesztők szerint a gyűjtött szakirodalmat, és számozd meg 
mindet! 
A következő adatokat kell megadnod:  
- a könyv szerzője, címe, a kiadó neve, a kiadás éve, az idézet oldalszáma 
- a tanulmánykötet szerkesztője, címe, a felhasznált írás szerzője, címe, oldalszáma 
- a folyóirat címe, évfolyama, az írás szerzője, címe, oldalszáma 
- az internetes anyag pontos címe, szerzője, weboldal címe, letöltés ideje 

2.4. Írd meg a dolgozatod piszkozatát az idézetek beépítésével!  
Az idézet (idézőjelben!) után zárójelben add meg a felhasznált irodalom sorszámát! 

2.5. A bibliográfiát a dolgozat/kiselőadás/prezentáció végéhez csatold! 

2.6. A szakirodalom felhasználásakor a következőkre kell figyelned: 
- Azt használd fel, amit értesz! 
- A gondolatmeneted megfelelő helyére illeszd be az idézetet! 
- Gondold meg, értékes-e az információ! 
- Ha előadást tartasz, figyelned kell arra, hogy megértse a hallgatóság. 

 Erre szolgál: 

 A megfelelően összegyűjtött, kiválogatott és elrendezett anyag nagyban elősegíti a szerkesztett 
szöveg megírását. 

 A bibliográfia elengedhetetlen a tudományos igényű szövegfeldolgozáshoz. 
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PÉLDA CÉDULÁZÁSRA 

„Az erkölcsi igény szükséglete megmaradt, de az a világrend, amely ezt kialakította, megszűnt.” 

Beney, 103.

Így néz ki az esszében: 

„Az erkölcsi igény szükséglete megmaradt, de az a világrend, amely ezt kialakította, megszűnt.” (1.) 

A lap alján vagy az írásod végén a számokkal azonosítva megadod az idézetek forrását. 
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