
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
Bölcsészettudományi Kar 
 

KÖNYVTÁR- ÉS 

INFORMÁCIÓTUDOMÁNYI 
INTÉZET 
 

1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. 
Tel.: (36-1) 411-6567, 485-5200 / 2233 
E-mail: lis@btk.elte.hu Web: http://lis.elte.hu 

 

EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY

Faculty of Humanities

INSTITUTE

OF LIBRARY AND 

INFORMATION SCIENCE

H-1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.
Phone: (36-1) 411-6567, 485-5200 / 2233 

E-mail: lis@btk.elte.hu Web: http://lis.elte.hu

 

1 

 

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 

Tudásszervezés és ismeretreprezentáció 
A tudásszervezés és ismeretreprezentáció a könyvtár- és információtudomány egyik legfontosabb területe. 
A különböző dokumentumokban tárgyiasult ismeretek azonosításának, leírásának, tartalmi feltárásának 
elmélete, módszerei és eszközei, valamint a gyakorlati megvalósítás folyamatos fejlesztést, megújítást kíván. 
A tudományos ismeretek változása és gyarapodása, a közlemények számának növekedése, az új 
dokumentumok és kommunikációs formák megjelenése, az információs igények átalakulása mind kutatásra 
ösztönzik a diszciplína képviselőit. A téma hirdetésének célja, hogy segítse a nemzetközi innovációk 
megismertetését és meghonosítását, valamint támogassa az ilyen témájú magyar kutatásokat gazdagítva 
ezzel a hazai könyvtár- és információtudományt. 
 
A kulcskompetenciák tanításának, tanulásának könyvtári támogatása 
Kulcskompetenciáknak az európai ajánlásban és a magyar normatív dokumentumokban (úm. Nemzeti 
alaptanterv) meghatározott kompetenciákat tekintjük, melyek az egyén számára a tudásalapú 
társadalomban fontosak és megalapozzák az egész életen át tartó tanulást. A könyvtáraknak kiemelkedő a 
szerepük az értő olvasás és a digitális–információs kompetenciák fejlesztése területén. A könyvtáraknak a 
formális és nem formális tanuláshoz oktatási programokat kell kidolgozniuk. A diákok tanulását és 
informális tanulását megfelelő könyvtári szolgáltatásokkal és programokkal kell biztosítani. Segíteniük kell 
továbbá a pedagógusok információs igényeinek kielégítését és támogatni a nevelő-oktató munkát. A téma 
hirdetésének célja a könyvtár oktatási és tanulástámogató tevékenységének fejlesztése, a téma elméletének 
és gyakorlatának tudományos igényű feldolgozása. 
 
Tudományos, szakirodalmi adatbázisok tartalmi feltárása 
A tudományos kutatás, fejlesztés és innováció támogatásához nélkülözhetetlen a bibliográfiai leírásokat és 
a faktografikus információkat, valamint a forrásdokumentumokat tartalmazó adatbázisok tartalmi 
feltárásának, keresési lehetőségeinek ismerete. A különböző szakterületek adatbázisai előállítóinak és a 
forgalmazóknak a fejlesztései az információk hatékony és eredményes megtalálását kívánják szolgálni. A 
témahirdetés célja a szakirodalmi adatbázisok tartalmi feltárásának elemzése a feldolgozott szakterület vagy 
diszciplína információs igényei és a használók keresési elvárásai alapján. 
 
Könyvtár- és információtudomány története és a jelen tendenciái  
A különböző civilizációk fejlettségét jól mutatja, miként bánnak a felhalmozott ismeretekkel, milyen 
intézményrendszereket tartanak fenn azok kezelésére, közvetítésére. A jelentős előzmények után a XIX. 
században megszülető könyvtártudomány, majd a XX. század közepén létre jövő információtudomány 
középpontjában a tudás tárolásának, reprezentálásnak és rendelkezésre bocsátásának vizsgálata áll. A 
tudásgazdálkodás mára a társadalom valamennyi alrendszerében stratégia jelentőségűvé vált. A 
témahirdetés célja a diszciplína előzményeinek, kialakulásának, meghatározó tudósai munkásságának, 
valamint a jelen kutatási frontjainak leírása, elemzése.  
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