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SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK 

 
 
1. Művelődéstörténet:  
 20. századi könyvtártörténeti, művelődéstörténeti, helytörténeti kérdések 
 A nyilvános és iskolai könyvtárak története 
 Népkönyvtárak 
 Intézménytörténet 
 Élc- és vicclapok a 20. században 
 Az olvasókörök, társadalmi egyesületek története, jelene és/vagy jövője - helyi vagy országos 

vonatkozású összefoglalás 
 A hangos olvasás jelentősége az ókorban és a középkorban. Balogh József életműve 
 
2. Használók, használóképzés, speciális csoportok:  
 Az olvasás, olvasásszociológia egyes kérdései  
 Használóképzés 
 A felnőttképzés lehetőségei a könyvtárban 
 Tehetséggondozás a könyvtárban, tehetségpontok 
 Speciális csoportok, kisközösségek Internet használati gyakorlata: idősek és az Internet; 

gyermekek és az Internet, stb. 
 Egyházi szervezetek, gyülekezetek és az Internet 
 Családtörténetek az Interneten 
 
3. Kistérségek, kistelepülések: 
 Kistérségek és kulturális szerepük.  
 Kistelepülések könyvtári ellátása, integrált intézmények 
 Teleházak, e-Magyarország pontok 
 
4. Osztályozás, információkereső nyelvek: 
 Az egyes információkereső nyelvek története, fejlődése 
 Az osztályozáselmélet néhány problémája 
 Az ETO ábrázolásának követelményei és megoldásai 
 Az információmegjelenítésének, vizualizálásának megoldásai 
 Az interdiszciplinaritás és az osztályozás 
 Tezauruszkészítés egy konkrét témakörben. Tezaurusz megoldások és/vagy szabványok 

összehasonlító elemzése 
 Nemhagyományos tartalmi feltárási módok 
 A facetta analízis módszere a modern információ feltárásban 
 A knowledge representation kérdései 
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5. Könyvtári menedzsment: 
 Információs technológiák és a könyvtár. Új eszközök, új szolgáltatások 
 Stratégiai tervezés, ill. egyes elemei egy konkrét intézményben 
 Információs menedzsment, állománymenedzsment, tudásmenedzsment kérdései 
 Szolgáltatások tervezése, szervezése, adaptálása 
 Minőségmenedzsment 
 Projektmunka készítése. A projektötlettől a megvalósításig 
 
6. Szabványok, szabályzók: 
 Standardok, mutatók, teljesítménymérés, minőségi szabályozás a könyvtári munkában 
 
7. Könyvtári szervezetek szerepe és története: 
 MKE története 
 Nemzetközi könyvtáros szervezetek 
 
 
8. Könyvtáros személyiségek:  
 Neves könyvtárosok pályaképe 
 Könyvtáros életpálya és etika 
 
 
9. A könyvtárpedagógia egyes kérdései 
 
10. A könyvtárosképzés- és továbbképzés története és rendszere 
 
 
11. Az ERASMUS ösztöndíjjal kapcsolatban megismert ország, ill. más külföldi országok 

kultúrájának, könyvtárügyének, kulturális intézményrendszerének bemutatása 
 

12. Aktuális könyvtári, könyvtárpolitikai kérdések és jellemzők 
 

 
 

Barátné dr. Hajdu Ágnes 
 
 
 
  
 

 


