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Ügyvezető elnök:

Dr. Nábrády Mária
egyetemi docens
PPKE BTK Pszichológia Intézet
Telefon: 06 (26) 375-375/2549
Fax: 06 (1) 7892-775
E-mail: nabrady.maria@btk.ppke.hu

Ügyvezető titkár:

Boross Ottilia
egyetemi adjunktus
PPKE BTK Pszichológia Intézet
Telefon: 06 (26) 375-375/2572
Fax: 06 (23) 453-932
E-mail: ottilia@btk.ppke.hu

Hallgatói képviselő: Várszegi Andrea
pszichológia szakos egyetemi hallgató
Telefon: 06 (26) 375-375/2570
Fax: 06 (26) 375-375/2579
E-mail: vadi83invitel.hu
A rendezvény időpontja:
2007. április 2–4.
A részvétel feltételei:
A XXVIII. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi
Szekciójában való részvételi és nevezési feltételeket az OTDT központi (www.otdt.hu) és a
Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szakmai Bizottság jelen
felhívása tartalmazza.

A Szekcióhoz tartozó főbb tématerületek:
(Az alszekciók tagozatai a beérkező jelentkezések alapján kerülnek kijelölésre.)
I. A PEDAGÓGIAI ALSZEKCIÓBA a neveléselmélet, didaktika, neveléstörténet,
összehasonlító pedagógia, közoktatáspolitika, nevelésszociológia és az alkalmazott pedagógia
problémaköreit feldolgozó dolgozatokat várjuk. (Nem tartoznak a szekcióba a döntően
szakmódszertani (tantárgypedagógiai), illetve oktatástechnológiai (oktatástechnikai)
indíttatású és tartalmú munkák.)
II. A PSZICHOLÓGIAI ALSZEKCIÓBA az általános lélektan, a fejlődéslélektan, a
pedagógiai pszichológia, szociálpszichológia, a személyiség–lélektan és az egyéb alkalmazott
pszichológia tárgyköreiből várunk dolgozatokat.
III. A KÖZMŰVELŐDÉSI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk:
művelődéselmélet, művelődéspolitika, kommunikációelmélet (kivéve a kifejezetten
matematikai, ismeretelméleti, szociológiai munkákat), felnőttnevelés, közművelődés –
elmélet,
művelődéstörténet,
(kivéve
a
nyelvészeti,
néprajzi,
vallásfilozófiai,
tudománytörténeti, zenei témákat), a közművelődés pedagógiai és pszichológiai kérdései,
művelődésszociológia, az esztétikai tudatformálás és nevelés kérdései, vezetéselmélet és
intézményrendszer.
IV. A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ALSZEKCIÓBA az alábbi témájú dolgozatokat várjuk:
Könyv-, könyvtár és nyomdászattörténet. Sajtótörténet. Olvasáskutatás: olvasáspszichológia,
olvasáspedagógia, olvasásszociológia. A gyűjteményszervezés aktuális kérdései:
állományalakítás, állományelemzés. Formai és tartalmi feltárás automatizált könyvtári
környezetben (retrospektív konverzió, szabványosítás, közös katalogizálás stb.) Tájékoztató
munka: hagyományos és elektronikus információforrások. Könyvtári menedzsment,
minőségbiztosítás a könyvtárban. A könyvtár automatizálás elmélete és gyakorlata. A
könyvtári együttműködés új formái és lehetőségei. Speciális felhasználói rétegek könyvtári
ellátása, a könyvtár szociális funkciói.
Jelentkezés, határidős feladatok:
A konferencián való részvétel formai feltétele az igényelt dokumentációk a központi és a
szekció jelen felhívásában közzétett módon és példányban való megküldése, melynek
határideje: 2006. december 1.
Az OTDT Titkárságára beküldendő:
On-line nevezés; az on-line nevezési lap kinyomtatott, a hallgató aláírásával ellátott 1 eredeti
példánya; a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalója 1 példányban (a mellékletben
megadott minta alapján); a küldő intézmény összesített jegyzéke az OTDK-ra nevezett
hallgatókról a nyomtatványon szereplő adatok feltüntetésével; végzett hallgató esetében
témavezetőjével tett közös nyilatkozat a központi felhívásban leírtak szerint.
Cím:
Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.

A rendező intézménynek megküldendő:
A Nevezési lap 1 másolati példánya; a dolgozatból, vagy tudományos munkából és annak
rezüméjéből 3–-3 példány; illetve 1 példány a dolgozatból és rezüméből elektronikus
formában (Cd-n, flopin vagy e-mailben a nabrady.maria@btk.ppke.hu címre), továbbá az
intézményi konferencia minősítése (pontozás, pontozólap).
Cím:
XXVIII. OTDK
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar
2087 Piliscsaba, Egyetem u 1.
A pályamunka formai követelményei:
A dolgozat terjedelme a mellékletek nélkül maximum 50 oldal (12-es betűméret, 1,5-es
sorköz) lehet. Kérjük, hogy a dolgozat címe, a szerző, a témavezető neve és az intézményre
utaló adatok csak a különálló, a dolgozatról leválasztható első oldalon, illetve a rezümében
szerepeljenek.
A dolgozatok értékelése:
A pályamunkákat két lektor értékeli, s az írásos minősítést a küldő intézmény részére 2007.
március 10–ig kerül megküldésre. A konferencián a bemutatásra kerülő dolgozatokat szakmai
zsűri bírálja el. A bemutatott dolgozatok összesített pontértéke a következőkből tevődik össze:
a külső lektorok és a szakmai zsűri pontszáma.
Az elméleti jellegű dolgozatok bírálati szempontjai:
1. A témaválasztás jellemzése: 0–6 pont
2. Az alkalmazott kutatási módszer sajátosságai: 0–6 pont
3. A kutatási módszer felhasználásának szintje: 0–7 pont
4. Az eredmények megbízhatósága, a következtetések bizonyítása:0–12 pont
5. A dolgozat szerkezete, stílusa: 0–6 pont
6. Az irodalomjegyzék és a mellékletek: 0–6 pont
7. A bíráló szubjektív megjegyzése (tetszés – nem tetszés) 0–7 pont
Az empirikus jellegű dolgozatok bírálati szempontjai:
1. A témaválasztás jellemzése: 0–4 pont
2. Az adatgyűjtés módja: 0–6 pont
3. A minta megfelelősége: 0–4 pont
4. A adatok feldolgozásának mélysége: 0–7 pont
5. Az eredmények megbízhatósága, bizonyítottsága: 0–10 pont
6. A dolgozat szerkezete, stílusa 0–6 pont
7. Az irodalomjegyzék és a mellékletek: 0–6 pont
8. A bíráló szubjektív megjegyzése (tetszés – nem tetszés): 0–7 pont

A dolgozatok bemutatásának értékelési szempontjai:
1. A bemutatás időtartama (mennyire összefogott, gazdaságos, befejezett, időarányos az
előadás)
2. Az előadás stílusa (szabad előadás, felolvasás, nyelvhelyesség, szabatosság)
3. Az előadás szemléletessége
4. Az előadás logikai szerkezet
5. Az előadó tudományos vitakészsége
A dolgozat összesített értékelésének, minősítésének elemei:
1. A külső lektorok értékelése, minősítése, pontszáma: 50%
2. A szakmai zsűri értékelése, minősítése, pontszáma: 50%
3. (A dolgozat és a bemutatás együttes értékelése.)
Nevezési és részvételi díj:
A konferencia nevezési díja 5000 Ft/dolgozat. A konferencia utazási költségeit a küldő
intézmény fedezi. A részvételi költségek (szállás, étkezés) később kerülnek meghatározásra.
További információk:
A XXVIII. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi
Szekciójában lehetőséget biztosítunk juniorok részvételére, a központi felhívásban közzétett
módon.
Piliscsaba, 2006. január 20.
Dr. Kékes Szabó Mihály
egyetemi docens
az OTDT Pedagógiai, Pszichológiai,
Közművelődési és Könyvtártudományi
Szakmai Bizottság elnöke

Dr. Nábrády Mária
egyetemi docens
az OTDK Pedagógiai, Pszichológiai,
Közművelődési és Könyvtártudományi
Szekció ügyvezető elnöke

Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési
és Könyvtártudományi Szekció felhívásának melléklete
Minta a rezümé elkészítéséhez
A dolgozat szerzőjének neve:
Évfolyam (végzettek esetében a végzés éve), szak:
Intézmény megnevezése:

A TDK dolgozat címe
A rezümé a pályamunka tartalmának rövid, lényeget kiemelő és szakszerű ismertetése legyen.
A rezümé terjedelme ne haladja meg a 22–24 sort. A gépelés 1,5-es sorközzel, soronként 60
leütés terjedelemben, bal és felső margó 3 cm kihagyásával, folyamatos gépeléssel, magyar
karakterek használatával, legalább Word 6.0 formátumban történjék.
A gépelésben tintával nem szabad javítani.
Kérjük, hogy a dolgozat címét végig nagybetűvel írják!
A rezümé tartalma térjen ki a dolgozat céljára, kérdésfelvetésére, az alkalmazott módszerre,
az eredményekre és az ezek alapján levonható főbb következtetésekre, valamint a kutatás
hasznosíthatóságára.
A rezümét a dolgozatokkal együtt, szintén 3 példányban kérjük beküldeni. A rezüméket
változtatás nélkül jelentetjük meg, így feltétlenül kérjük a terjedelemre vonatkozó
kérésünknek a betartását, a gondos fogalmazását. A rezüméből elektronikus formában is
kérünk 1 példányt flopin illetve e–mail csatolt fájlként a következő e–mail címre:
nabrady.maria@btk.ppke.hu Word 6.0 formátumban.
Kérjük, hogy intézményének és témavezető tanárának nevét csak a rezümén tüntesse fel!
Témavezető tanár neve:
Beosztása:

