
Szakdolgozati témakonzultáció 2018. 

Kedves Hallgatóink! 

 

Intézetünk 2018. szeptember 27-án (csütörtökön) 11:00 órai kezdettel, a 6-os tanteremben 

szakdolgozati tájékoztatót rendez a BA és MA képzésben részt vevő végzős hallgatóknak. Az 

esemény keretében oktatóink, valamint intézetünk szakmai együttműködő partnerei ismertetik 

az általuk konzultációra szívesen fogadott szakdolgozati témákat, melyek közül a hallgatók a 

2018. október 15-én lezáruló szakdolgozati címbejelentés alkalmával már választhatnak. A 

program ideje alatt oktatóinkkal, illetve a könyvtárak és szakmai szervezetek képviselőivel 

személyes konzultációra is lesz lehetőség a témák részletesebb kifejtéséhez, az esetleges 

kérdések tisztázásához. 

 

- Együttműködő partnereink témajavaslatai (PDF) 

- Oktatóink szakdolgozati témáit megtalálják egyéni honlapjaikon (oldalmenü / Szakdolgozati 

témakörök). 

 

 

 

 

 
A BME OMIKK szakdolgozati témajavaslatai 

 

Digitális, tudományos folyóiratok kiadása a XXI. században, különös tekintettel egy kiválasztott 

kiadóra.  

 

Digitális adatbázisok a könyvtárakban – egy magyarországi országos hatáskörű vagy egyetemi 

könyvtár példáján bemutatva. 

 

Tudományos folyóiratok és azok cikkeinek tartalmi és formai feltárásának változása a digitalizáció 

tükrében. 

 

Tudománymetria és citációs információk keresése, szolgáltatása és adatbázis-építés – az MTMT 

és más források 

 

Szaktájékoztatás és információkeresés a tudományos folyóiratok adatbázisai segítségével – 3 

kiválasztott kiadó felületének felhasználásával. 

 

A Minősített Könyvtár cím megszerzésének folyamata, főbb állomásainak bemutatása egy 

kiválasztott minősített könyvtár gyakorlatán keresztül. 

 

Felhasználóképzés gyakorlata egy kiválasztott felsőoktatási könyvtárban. 

http://lis.elte.hu/oktatok.html


 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Könyvtárának szakdolgozati témajavaslatai 

 

Alapképzés (BA) 

 

A felsőoktatási könyvtárak képzési palettája 

 

A felsőoktatási könyvtárak által nyújtott képzések hallgatói értékelése egy intézmény példáján 

 

A könyvtári szolgáltatások szerepe a felsőoktatási hallgatók sikerességében (konkrét intézményt 

vizsgálva) 

 

Az elektronikus források / tartalmak elterjedésének hatása a könyvtár-látogatási, kölcsönzési 

forgalomra 

 

A könyvtári kommunikációs csatornák (pl. facebook, twitter, chat) alkalmazásának változásai – 

egy adott intézmény példáján 

 

Az egyetemi könyvtárakban elérhető folyóiratok használati szokásai az egyetemi hallgatók 

körében tanulmányaik során – változások, tendenciák 

 

Mesterképzés (MA) 

 

Az egyetemi oktatók elvárásai a hallgatók információs írástudásával kapcsolatban (konkrét 

intézményt vizsgálva) 

 

Oktatói vélemények a felsőoktatási könyvtárak szolgáltatásaival kapcsolatban (konkrét intézményt 

vizsgálva) 

 

A könyvtár által vásárolt/előfizetett dokumentumok és források hasznosulása a szakdolgozatok, 

disszertációk irodalomjegyzéke alapján 

 



A tudományos publikációk elhelyezése tudományos közösségi oldalakon vs. intézményi 

repozitóriumokban – hazai és külföldi gyakorlat 

 

A nyílt hozzáférés különféle modelljei a hazai tudományos kommunikáció gyakorlatában 

 

Az egyetemei könyvtárak szerepe az oktatói, kutatói publikációs tevékenység alakulásában és 

nyilvántartásában 

 

 

A Csorba Győző Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

 

Könyvtárbuszos ellátás a délkelet-európai régióban: összehasonlító elemzés a környező országok 

bibliobuszos ellátásával 

 

Könyvtárbuszos ellátás a közép-európai régióban: összehasonlító elemzés a környező országok 

bibliobuszos ellátásával 

 

Nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazásának lehetősége a hazai könyvtárbuszos ellátásban 

 

Olvasási szokások elemzése a könyvtárbuszokon / az aprófalvas Baranya megyében 

 

Helyzetkép a 14 év alattiak / felnőttek információs műveltségéről a hátrányos helyzetű Baranya 

megyei településeken 

 

A könyvtárbuszok mint találkozóhelyek és a közösségépítés színterei 

 

A könyvtári / könyvtárbuszos szolgáltatások népszerűsítése a hátrányos helyzetű Baranya megyei 

településeken 

 

 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

 

A felsőoktatási könyvtárak marketingtevékenysége online felületeken 

 



Szürke irodalom elhelyezése intézményi tartalomszolgáltatásokban, repozitóriumokban – hazai és 

külföldi gyakorlat 

 

A GDPR (General Data Protection Regulation) megjelenése, adatkezelés, kockázatfelmérés, 

tájékoztatás. A könyvtári folyamatok változása  

 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai  

 

Stratégiai tervezés, társadalmi környezet, felhasználói elvárások 

 

A könyvtárak szerepe a helyi közösségek szerveződésében, kialakításában, formálásában 

 

Könyvtár és közösség. A közkönyvtárak szerepe és lehetőségei a településfejlesztésben 

 

A helyi civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei, formái, jellegzetességei a 

közkönyvtárakban 

 

A közkönyvtárak lehetőségei a helyi lakosság életminőségének fejlesztésében 

 

Közkönyvtárak új utakon: hazai és nemzetközi jó gyakorlatok 

 

Korszerű irányítás, vezetés, szervezés, szervezetfejlesztés a könyvtárban 

 

Könyvtárosi kompetenciák változása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, különös tekintettel az 

elmúlt tíz évre 

 

A humánerőforrás-gazdálkodás (új) lehetőségei a (köz)könyvtárakban 

 

Könyvtáros: hivatás vagy munka? A dolgozói elégedettségmérés jelentősége és szempontjai a 

könyvtárakban 

 

Művelődéspolitikai reformtörekvések Budapest városigazgatásában a 20. század elején 

 



Az ötvenes évek első fele kultúrpolitikájának tükröződése a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

gyakorlatában – irattári források alapján 

 

Egy választott FSZEK-tagkönyvtár történetének feldolgozása 

 

A kortárs magyar gyermekirodalommal kapcsolatos olvasási szokások változása meghatározott 

idő-intervallumban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kölcsönzési adatai alapján 

 

Könyvtárhasználati és olvasási szokások változása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

tagkönyvtáraiban az utolsó tíz évben 

 

Az olvasás népszerűsítésének lehetőségei a hazai és nemzetközi könyvtári gyakorlatban 

 

Társadalomtudományi online teljes szövegű könyv- és folyóiratcsomagok magyarországi 

könyvtárakban 

 

Hangarchívumok Magyarországon 

 

Képarchívumok Magyarországon 

 

Nemzeti hangtárak Európában 

 

Nemzetközi adatbázisok jelentősége a társadalomtudományi szakgyűjtemények állományában: 

könyvtár a kutatás szolgálatában 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár online szolgáltatásainak feltérképezése, elemzése, fejlesztési 

javaslatok  

 

Szolgáltatásfejlesztési tendenciák és lehetőségek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár egy választott 

régiójának tagkönyvtáraiban 

 

A közhasznú információszolgáltatás helye és szükségessége a közkönyvtárakban 

 

Használóképzés lehetőségei és módszerei 



 

Zenei tájékoztatás a könyvtárban 

 

A digitális kotta „műfajának” megjelenése a zenében, hatása az eszközfejlesztésre  

 

Gyerekkönyvtári tevékenység a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban az országos és nemzetközi 

trendek tükrében 

 

A kortárs magyar gyermekirodalommal kapcsolatos olvasási szokások változása meghatározott 

időintervallumban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kölcsönzési adatai alapján 

 

A drámapedagógia alkalmazási lehetőségei a könyvtárakban 

 

Megújuló nemzetközi és hazai trendek a gyermekkönyvtárakban 

 

Egyetemisták a könyvtárban: egy speciális olvasói csoport igényei a 21. századi felsőoktatás 

tükrében 

 

A helyismereti tájékoztatásban felhasználható online eszközök elemzése 

 

A helyismereti könyvtáros a hálózaton – források, adatbázisok, közösségi média használata a helyi 

tartalmú könyvtári szolgáltatásokban 

 

Képi dokumentumok kezelése, szolgáltatása a közgyűjteményekben és az interneten 

 

Magyar adatbázisok, katalógusok „kényelmi” szolgáltatásai a nemzetközi adatbázisokkal és 

katalógusokkal való összehasonlításban 

 

A zenei adatbázisok, archívumok feltérképezése és összehasonlítása 

 

Egy választott szakterület ellátottsága magyar és nemzetközi adatbázisokkal 

 



Az informatikai infrastruktúra fejlődésének hatása a könyvtárak működésére – helyi és 

távszolgáltatások bevezetésének szükségessége, mobil-eszközök használata, hatásuk az olvasói 

szokásokra 

 

 

A HUNRA szakdolgozati témajavaslatai 

 

Miért olvasnak kevesebbet a kamasz fiúk? 

 

Könyvtárak részvétele, együttműködése literációs jó gyakorlatokban 

 

Hogyan támogatja a gyermekirodalom az óvoda-iskola átmenetet? 

 

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA) története 2001-től napjainkig 

 

 

Az Infodok Kft. szakdolgozati témajavaslatai 

 

Nem hagyományos könyvolvasási lehetőségek feltárása és elemzése a olvasásra ösztönzés 

 

Publikus piaci információk célirányos gyűjtése és feldolgozása a vállalat versenyképességének 

fokozása érdekében 

 

 

A KSH Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

 

Alapképzés (BA)  

 

A dokumentumok formai és tartalmi feldolgozása, különös tekintettel a retrospektív feltárásra  

 

Kora újkori főúri és egyházi könyvtárak Európában  

 

Integrált könyvtári rendszerek (OLIB) 

 



Online keresés könyvtári adatbázisokban és más internetes információforrásokban  

 

Személyi bibliográfiák készítése és az MTMT használata  

 

Különleges gyűjtemények a könyvtárakban: magyar és magyar vonatkozású nemzetiségi térképek 

1867–1914  

 

Mesterképzés (MA) 

 

Paleográfiai ismeretek  

 

Népszámlálások, mikrocenzusok és publikációik Magyarországon a XIX–XX. században  

 

Különleges gyűjtemények a könyvtárakban: magyar és magyar vonatkozású nemzetiségi térképek 

1914–1945  

 

Tudomány- és intézménytörténeti kutatások a magyar tudományos könyvtárakban  

 

A könyvtárak mint tartalom-előállítók: könyvtári tartalomszolgáltatás és marketing  

 

Szakkönyvtárak Magyarországon  

 

A tudományos könyvtárügy trendjei 

 

Szaktájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból 

 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének szakdolgozati témajavaslatai 

 

Mutassa be a közérdekű adatok közzétételének gyakorlatát a hazai könyvtárakban 

(Jogszabályi háttér a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról) 

 



Ismertesse a jogszabályok társadalmi egyeztetésének gyakorlatát, különös tekintettel a 

hazai könyvtáros szervezetek tevékenységére (Jogszabályi háttér a 2010. évi CXXXI. 

törvény a jogszabályok előkészítésében történő társadalmi részvételről) 

 

Mutassa be az Országgyűlés információs rendszerét (Az Országgyűlés honlapja alapján) 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének történetének fontos állomásai 2010 óta 

 

Az MKE vándorgyűléseinek fontos mondatai és üzenetei 

 

 

Az Országgyűlési Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

 

Alapképzés (BA)  

 

A digitalizálás munkafolyamata az Országgyűlési Könyvtárban 

 

150 éves az Országgyűlési Könyvtár. Zárt, intézményi könyvtár vagy nyilvános könyvtár? 

 

Különgyűjtemények az Országgyűlési Könyvtárban 

 

„Könyvtár, ami összeköt”. A Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok ösztöndíjprogramja 

 

Kommunikáció és közösségi oldalak szerepe a könyvtár életében 

 

A Parlamenti Információs Rendszer (www.parlament.hu) 

 

http://www.parlament.hu/


Mesterképzés (MA) 

 

Az ötlettől a megvalósulásig (Hungaricana össz-közgyűjteményi adatbázis) 

 

A képviselő-tájékoztatás múltja és jelene 

 

Történelmi szaktájékoztatás hagyományos és online módon 

 

Műemlék környezetben – modern szolgáltatások. Az Országgyűlési Könyvtár 

 

Az Országgyűlési Könyvtár története 1970-től a levéltári források tükrében 

 

 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

 

Minőségirányítás a magyarországi könyvtárakban, különös tekintettel az Országos Idegennyelvű 

Könyvtárra. Története, folyamata, nehézségek, eredmények 

 

Zenei rendezvények az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. A rendezvények "evolúciója": 

kezdetek, fejlődés 

 

A zenei különgyűjtemény kapcsolódási pontjai az anyaintézményhez rendezvényeinek tükrében: 

gyűjtőkör, feladat, kapcsolódási pontok. – Kapcsolatépítés, kapcsolathálózat, lehetőségek a 

rendezvények létrehozásában, megvalósításában. Látogató, vendég, olvasó – a zenei rendezvények 

tőkéje és (non)profitja. 

 

Nemzetiségi zenei anyagok az OIK Zeneműtárában – Állományelemzés (egy nemzetiség is 

választható) 

 

 

Az Országos Széchényi Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 



 

Értelmiségiek olvasmányműveltsége a (kora) újkorban 1.: peregrináció és olvasmányműveltség, 

peregrináció és magánkönyvtár 

 

Értelmiségiek olvasmányműveltsége a (kora) újkorban 2.: két értelmiségi könyvtár anyagának 

összehasonlítása (tematika, nyelv, korszerűség, a beszerzés forrásai; azonosságok, 

különbözőségek) 

 

Egyházi gyűjtemények 1.: a szerzetesrendek könyvtárai – két különböző szerzetesrend 

könyvállományának összehasonlítása 

 

Egyházi gyűjtemények 2.: protestáns értelmiségi, lelkészi könyvtárak: a magánkönyvtárak  

állományának jellemzői; ill. két könyvtár összehasonlító elemzése 

 

Kéziratosság kapcsolata a nyomtatott könyvekhez az újkorban (prédikációk, énekeskönyvek, stb.) 

 

Mit nem ismert Szabó Károly? – Újabb nyomdászattörténeti kutatások (művek, nyomdák 

azonosítása – RMK tételek azonosítása, pontosítása az RMNy-ben, illetve nyomdák újabban 

felfedezett nyomtatványai) 

 

Miről árulkodnak régi könyveink? (tartalom, mecénás, possessor, margináliák, nyomda, 

ajándékozási bejegyzések, kötés) 

 

Olvasóközönség a középkorban és a kora újkorban 

 

Elődeink. Jeles könyvtárügyi személyiségek élete (pl. Szinnyei-díjasok) 

A digitális írástudás fejlesztése Európa könyvtáraiban 

 

A kulturális emlékezet megőrzése a digitális korban 

 

Az elektronikus könyvtári szolgáltatórendszerek múltja, jelene és jövője (Országos Könyvtári 

Platform, KDS, NAP) 

 

Digitalizálás kihívásai és lehetőségei a modern könyvtárban 



 

Elektronikus dokumentumok gyűjteményszervezése és szolgáltatása 

 

Szerzői jogi kérdések a digitális korban 

 

A katalogizálás új trendjei, kihívások a XXI. században (RDA, BIBFRAME) 

 

E-learning könyvtári környezetben (Funkció, célcsoport, tananyagszerkesztők, szabványok) 

 

Webarchiválás 

Az internet egyes szegmenseinek (hagyományos web, web 2.0, mély web, szemantikus web, mobil 

web, közösségi média, audiovizuális tartalmak stb.) jelenlegi archiválási problémái és a lehetséges 

új módszerek, technikák. 

A magyar webtér lehatárolásának kérdése: meddig terjed a magyar közönségnek szánt web és 

hogyan lehet felderíteni? 

Az archivált internetes források metaadatolásának és visszakereshetőségének kérdései. 

Az internet archívumok tudományos célú kutatásra való alkalmassá tétele különböző 

adatbányászati, statisztikai és vizualizációs megoldásokkal. 

Az internetes forrásokra való hivatkozás megbízhatatlansága: a 404-es hiba, a "link rot" és a 

"content drift" jelensége, és a probléma lehetséges megoldásai on-demand archiváló 

szolgáltatásokkal. 

Az internet archívumokra épülő, azok fenntarthatóságát elősegítő fizetős szolgáltatások. 

A webarchívumok hatalmas mennyiségű és nagyon heterogén típusú fájlokból álló 

gyűjteményeinek hosszú távú megőrzési problémái, a mentett webhelyek jövőbeli 

megjeleníthetőségének biztosítása migrációval és/vagy emulációval. 

A nyilvános internetes tartalmak gyűjtésének, megőrzésének és szolgáltatásának jogi kérdései, 

különös tekintettel a kötelespéldány törvényre, a szerzői jogra, valamint a személyes és üzleti 

adatok védelmére. 

 

Digitális megőrzés 

 



A könyvtári gyűjtőkörökben lévő dokumentumtípusok egyre nagyobb mértékben jelennek meg 

digitálisan, valamint új, eddig a könyvtárak által nem gyűjtött dokumentumok is. Felmerül a 

kérdés, ezek megőrzése, feldolgozása, szolgáltatása is a könyvtárak feladata lesz-e? 

A nyomtatott folyóiratok átalakulása, vándorlása az online térbe. 

A digitális dokumentumok katalogizálása az analóg dokumentumokkal összehasonlítva. Elmélet 

és gyakorlat a hazai könyvtárakban, különös tekintettel a digitalizált dokumentumokra. 

A könyvtári gyűjtőkörökben lévő hagyományos dokumentumtípusok (pl. könyvek, időszaki 

kiadványok, képi és hangzó dokumentumok) digitalizálódása. Ennek megjelenése a hazai 

könyvtárak gyakorlatában. 

A digitális dokumentumok megőrzésének kérdései, problémái a gyorsan avuló hardver-szoftver 

környezetben. Migráció vagy emuláció? 

A nagy tömegű digitális dokumentumok metaadatolásának kérdése, problémái. Az automatikus 

metaadatolás lehetőségei, a könyvtári katalogizálás jövője? 

 

 


