
Szakdolgozati témakonzultáció 2019. 

Kedves Hallgatóink! 

 

Intézetünk 2019. szeptember 25-én (szerdán) 12:30 órától az ELTE BTK Központi Olvasótermében 

(1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 14.) 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 2019. 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). 

 

 

Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár 

 

Alapképzés (BA) 

1. A felsőoktatási könyvtárak által nyújtott tanulást támogató tanterven kívüli képzések 

hallgatói értékelése (konkrét intézményt vizsgálva) 

2. A könyvtári szolgáltatások szerepe a felsőoktatási hallgatók tanulmányi sikerességében 

(konkrét intézményt vizsgálva) 

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

forgalomra 

4. Az önkiszolgáló kölcsönzés tapasztalatai és hatása a felhasználói élményre 

5. Az önkiszolgáló kölcsönzés tapasztalatai és hatása a könyvtári szolgáltatásszervezésre 

 

Mesterképzés (MA) 

1. Oktatói vélemények a felsőoktatási könyvtárak szolgáltatásaival kapcsolatban (konkrét 

intézményt vizsgálva) 

2. A könyvtár által vásárolt/előfizetett dokumentumok és források hasznosulása a PhD 

disszertációk irodalomjegyzéke alapján egy kiválasztott tudományterületen 

3. A tudományos publikációk elhelyezése tudományos közösségi oldalakon vs. intézményi 

repozitóriumokban – hazai és külföldi gyakorlat 

4. A nyílt hozzáférés különféle modelljei a hazai tudományos kommunikáció gyakorlatában 

5. A hazai kiadású egyetemi folyóiratok nyílt hozzáférés politikái összehasonlítva a 

nemzetközi gyakorlattal 

6. Plágiumkereső alkalmazások használata a magyar felsőoktatási intézményekben 

 

BME OMIKK 

1. Elektronikus szakirodalmi adatbázisok használatának elemzése 

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


Téma bemutatása: az on-line szakirodalmi adatbázisok szélesebbre nyitották a palettát, és a 

könyvtárak ill. egyetemek számos csomagból választhatnak. A használati minták és 

mennyiségek elemzésével lehetséges a befektetések hasznosulásának mérése, ami pedig 

alapja lehet a beszerzési portfólió átalakításának. A szakdolgozati munka keretében a 

hallgató áttekinti az on-line szakirodalmi előfizetési modelleket (az egyes folyóirat-, ill. 

könyvcímek megrendelésétől az egyedi csomagok összeállításán át az ún. big deal-ekig), a 

használatot jellemző metrikákat (pl. COUNTER statisztikák), és több szempontból elemzi 

néhány adatbázis használatát. 

 

 

Csorba Győző Könyvtár 

 

1. Könyvtárbuszos ellátás a délkelet-európai régióban: összehasonlító elemzés a környező 

országok bibliobuszos ellátásával 

2. Könyvtárbuszos ellátás a közép-európai régióban: összehasonlító elemzés a környező 

országok bibliobuszos ellátásával  

3. Nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazásának lehetősége a hazai könyvtárbuszos ellátásban  

4. Olvasási szokások elemzése a könyvtárbuszokon / az aprófalvas Baranya megyében  

5. Helyzetkép a 14 év alattiak / felnőttek információs műveltségéről a hátrányos helyzetű 

Baranya megyei településeken  

6. A könyvtárbuszok mint találkozóhelyek és a közösségépítés színterei  

7. A könyvtári / könyvtárbuszos szolgáltatások népszerűsítése a hátrányos helyzetű Baranya 

megyei településeken 

 

 

ELTE Egyetemi Könyvtár 

 

1. A felsőoktatási könyvtárak oktatás- és kutatástámogató tevékenységének hazai és 

nemzetközi gyakorlata 

2. Szürke irodalom elhelyezése intézményi tartalomszolgáltatásokban, repozitóriumokban - 

hazai és külföldi gyakorlat 

3.  A SciHub, a ResearchGate, az Acadamedia.edu és más szolgáltatások hatásvizsgálata a 

tudományos kommunikáció tükrében 

4. A könyvtárak szerepe a kutatási életciklus szakaszaiban 

5. A hazai kötelespéldány-szolgáltatás rendszere és a nemzetközi gyakorlat. A hatályos 

kötelespéldány rendelet [60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek 

kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról] összevetése a 2020. január 1-től 

hatályba lépő rendelettel és a korábbi tervezetekkel. A kötelespéldányok elosztásának rendje, 

tervezett rendszere és a kialakult gyakorlat könyvtárhasználói szempontból  



A kötelespéldány-szolgáltatás célja, a hazai gyakorlat bemutatása, valamint a nemzetközi 

gyakorlat vázolása néhány európai ország és az Egyesült Államok példáján Az új rendelet 

megalkotásának szükségességének okai. A kötelespéldányra jogosultak és a kötelespéldány 

szolgáltatására kötelezettek köre. A kötelespéldány szolgáltatásának szabályai nyomtatott és 

elektronikus kiadványok, valamint filmek esetében. (Székelyné Török Tünde) 

6. Discovery-szolgáltatások, közös keresők a hazai könyvtárakban 

A közös keresők ismertetése, kereskedelmi forgalomban kapható rendszerek vs. nyílt 

hozzáférésű rendszerek. Hazai jó gyakorlatok. A szoftverek összehasonlítása, vagy egy 

választott szoftver bemutatása. (Szabó Panna) 

7. Tartalmi feltárás lehetséges módszerei széttagolt szervezeti struktúrában nemzetközi és 

hazai példák alapján.  

A természetes és mesterséges nyelvi feltárás módszerei és korszerű lehetőségei, 

megvalósulása, összehasonlítása különböző könyvtártípusokban, de kifejezetten széttagolt 

szervezeti struktúrában. (Szabó Panna) 

 

 

Evangélikus Országos Gyűjtemény – Evangélikus Országos Könyvtár 

 

1. Teológiai könyvek egy főúri könyvtárban – a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár kb. 3.000 

kötetből álló teológiai állománya (Corvina-adatbázisban való feldolgozás és elemzés) 

2. A Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár 1905-1928 közötti története (az 1905 utáni kb. 2.000 

kötetnyi gyarapítás elemzése és Corvina-adatbázisban való feldolgozása) 

3. Dobai Székely Sámuel (1704-1779) könyvtára az Evangélikus Országos Könyvtár eddig 

ismeretlen kézirata alapján (Catalogus librorum et manuscriptorum in Hungaria … per 

Samuelem Székely de Doba comparatorum) 

4. Martin Luther Kis kátéjának magyarországi kiadástörténete 1548 – 1800 

5. A magyarországi evangélikus folyóirat-kiadás története a kezdetektől 1945-ig 

6. Az Evangélikus Országos Könyvtár digitalizálási gyakorlata (a 2010-től folyó digitalizálási 

munka eredményei, elemzése, javasolt fejlesztések) 

7. Bibliográfia-készítés az adatbázisok korában 

 

 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  

 

(1) Stratégiai tervezés, társadalmi környezet, felhasználói elvárások (Fodor Péter, Kovácsné 

Koreny Ágnes) 

(2) A könyvtárak szerepe a helyi közösségek szerveződésében, kialakításában, formálásában 

(Sóron Ildikó) 

(3) Könyvtár és közösség. A közkönyvtárak szerepe és lehetőségei a településfejlesztésben 

(Koreny Ágnes) 



(4) A helyi civil szervezetekkel való együttműködés lehetőségei, formái, jellegzetességei a 

közkönyvtárakban (Sóron Ildikó) 

(5) Közkönyvtárak új utakon: hazai és nemzetközi jó gyakorlatok (Haszonné Kiss Katalin) 

(6) Korszerű irányítás, vezetés, szervezés, szervezetfejlesztés a könyvtárban (Fodor Péter) 

(7) Könyvtárosi kompetenciák változása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, különös 

tekintettel az elmúlt tíz évre (Fodor Péter, Kiss Eszter)  

(8) A humánerőforrás-gazdálkodás (új) lehetőségei a (köz)könyvtárakban (Fodor Péter)  

(9) Könyvtáros: hivatás vagy munka? A dolgozói elégedettségmérés jelentősége és szempontjai 

a könyvtárakban (Kerékgyártó Ágnes)  

(10) Egy választott FSZEK-tagkönyvtár történetének feldolgozása (tagkönyvtár-vezető, 

régióvezető)  

(11) A kortárs magyar gyermekirodalommal kapcsolatos olvasási szokások változása 

meghatározott idő-intervallumban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kölcsönzési adatai 

alapján (Haszonné Kiss Katalin, Dienes Éva)  

(12) Könyvtárhasználati és olvasási szokások változása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

tagkönyvtáraiban az utolsó tíz évben (Kiss Eszter) 

(13) Az olvasás népszerűsítésének lehetőségei a hazai és nemzetközi könyvtári 

gyakorlatban (Haszonné Kiss Katalin)  

(14) Társadalomtudományi online teljes szövegű könyv- és folyóiratcsomagok 

magyarországi könyvtárakban (Kerékgyártó Ágnes) 

(15) Hangarchívumok Magyarországon (Bándoli Katalin) 

(16) Képarchívumok Magyarországon (Sándor Tibor)  

(17) Nemzeti hangtárak Európában (Bándoli Katalin)  

(18) Nemzetközi adatbázisok jelentősége a társadalomtudományi szakgyűjtemények 

állományában: könyvtár a kutatás szolgálatában (Kerékgyártó Ágnes)  

(19) A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár online szolgáltatásainak feltérképezése, elemzése, 

fejlesztési javaslatok (Béniné Virág Mária)  

(20) Szolgáltatásfejlesztési tendenciák és lehetőségek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

egy választott régiójának tagkönyvtáraiban (Sóron Ildikó)  

(21) A közhasznú információszolgáltatás helye és szükségessége a közkönyvtárakban 

(Haszonné Kiss Katalin)  

(22) Használóképzés lehetőségei és módszerei (Haszonné Kiss Katalin)  

(23) Zenei tájékoztatás a könyvtárban (Bándoli Katalin)  

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

(Bándoli Katalin)  

(25) Gyerekkönyvtári tevékenység a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban az országos és 

nemzetközi trendek tükrében (Dienes Éva)  

(26) Népmesék szerepe az olvasóvá nevelésben. Mesepedagógia alkalmazása a 

könyvtárhasználati foglakozások során (Bándoli Katalin) 

(27) Médiaismeret, digitális írástudás a könyvtárban: különböző információforrások 

tesztelése, kipróbálása könyvtárhasználati foglalkozások keretében (Dienes Éva)  

(28) A kortárs magyar gyermekirodalommal kapcsolatos olvasási szokások változása 

meghatározott időintervallumban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kölcsönzési adatai 

alapján (Haszonné Kiss Katalin,Kaszás Veronika)  

(29) A drámapedagógia alkalmazási lehetőségei a könyvtárakban (Kaszás Veronika)  



(30) Megújuló nemzetközi és hazai trendek a gyermekkönyvtárakban (Kaszás Veronika)  

(31) Egyetemisták a könyvtárban: egy speciális olvasói csoport igényei a 21. századi 

felsőoktatás tükrében (Kerékgyártó Ágnes)  

(32) A helyismereti tájékoztatásban felhasználható online eszközök elemzése (Sándor 

Tibor)  

(33) Képi dokumentumok kezelése, szolgáltatása a közgyűjteményekben és az interneten 

(Sándor Tibor)  

(34) A zenei adatbázisok, archívumok feltérképezése és összehasonlítása (Bándoli 

Katalin)  

(35) Egy választott szakterület ellátottsága magyar és nemzetközi adatbázisokkal (Kukor 

Ferenc)  

(36) Az informatikai infrastruktúra fejlődésének hatása a könyvtárak működésére – helyi 

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

olvasói szokásokra (Béniné Virág Mária)  

(37) Digitális könyvtárak kialakítása közkönyvtárban. Eszközök az online tartalmak 

szolgáltatásához (Balázs László)  

(38) A Discovery rendszerek bevezetésének előnyei/hátrányai, lehetséges hatása a 

közkönyvtárak életére (Balázs László)  

(39) A hosszú távú megőrzés lehetőségei az elektronikus dokumentumok esetében a 

közkönyvtárakban (Balázs László) 

 

 

Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka 

 

1. Az adatkönyvtár, adatkönyvtáros fogalmi rendszere (adatrendszer, adatkezelés, adatelemzés, 

adatvizualizáció, adatbányászat; tudásvagyon, tudásszerepek, tudásportál, információs és 

tudás ökoszisztéma stb.) 

 

Katona József Könyvtár, Bács-kiskun Megyei 

 

1. Innováció a közkönyvtárakban. Új technológiák hatására fejlesztett új szolgáltatások 

2. Digitalizált helyismereti tartalmak megismertetése az interneten 

3. A zenei gyűjtemények jövője az internetes zenemegosztó portálok korában 

4. A könyvtárak hosszú távú szerepének és tevékenységének változása a hazai és a nemzetközi 

pályázatok hatására 

 

 

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár 

 

Alapképzés (BA) 



1. A dokumentumok formai és tartalmi feldolgozása, különös tekintettel a retrospektív 

feltárásra (Kovács Zsuzsanna) 

2. Integrált könyvtári rendszerek (OLIB) (Kálmán Rita) 

3. Személyi bibliográfiák készítése és az MTMT használata (Pásztor Angelika) 

4. Magyar könyvtártörténet a 19–20. században (Sebők Richárd) 

5. Magyar nyomdászok és nyomdák története a 19–20. században (Sebők Richárd) 

6. Gamifikáció a könyvtárban (Bors Anikó) 

 

Mesterképzés (MA) 

1. Tudomány- és intézménytörténeti kutatások a magyar tudományos könyvtárakban (Derzsy 

Márk, Horváth Balázs) 

2. Szaktájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból (Kálmán Rita) 

3. A könyvtárak mint tartalom-előállítók: könyvtári szolgáltatás és marketing (Rózsa Dávid) 

4. Szakkönyvtárak Magyarországon (Rózsa Dávid) 

5. A tudományos könyvtárügy trendjei (Rózsa Dávid) 

 

 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

 

1. Mutassa be a közérdekű adatok közzétételének gyakorlatát a hazai könyvtárakban 

8. Ismertesse a jogszabályok társadalmi egyeztetésének gyakorlatát, különös tekintettel a hazai 

könyvtáros szervezetek tevékenységére  

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

10. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének történetének fontos állomásai 2010 óta 

11. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete vándorgyűléseinek kiemelt témái, fontos mondatai és 

üzenetei 

12. Könyvtáros kompetenciák a 21. században 

 

 

Magyar Olvasástársaság 

 

1. Az idegennyelvű olvasók könyvtári ellátásának jellegzetességei Magyarországon (Győri 

János) 

A magyarországi könyvtártudományi munkákban viszonylag elhanyagolt terület a nem 

magyar anyanyelvű olvasók könyvtári ellátásának témája, egyrészt mert ez egy igen 

változatos jellemzőkkel rendelkező olvasói csoport, másrészt mert a téma maga is sokrétű: 

rendszer szintű, intézményi, tartalmi, kulturális, motivációs, kommunikációs és egyéb 



tényezők jellemzik. A szakdolgozat e témakör hazai jellegzetességeinek feltárását célozza 

meg.  

2. Hogyan támogatja a gyermekirodalom az óvoda-iskola átmenetet? (Hevérné Kanyó Andrea) 

Magyar és nemzetközi szakirodalom áttekintése alapján bemutatni a nagycsoportos és 

iskola-előkészítős könyveket a piacról, melyek  betekintést nyújtanak az iskola életébe, 

oldhatják a változástól való félelmet. Kérdőíves kutatás a tanító ill. óvodapedagógus 

hallgatók körében: mennyire ismerik ezeket a könyveket? Használják őket a 

mindennapokban? Ajánlják a szülőknek? 

3. Könyvtárak részvétele, együttműködése literációs jó gyakorlatokban (Szabó Ildikó)  

Magyar és nemzetközi szakirodalom alapján a literációs jó gyakorlat definiálása. 

Olyan hazai és nemzetközi  jó gyakorlatok ismertetése (különböző célcsoportokat érintve 

akár, egyéb szervezetekkel közösen), melyekben könyvtárak is közreműködnek, részt 

vesznek. A jó gyakorlat ismérvei alapján további jó gyakorlat(ok) felkutatása, bemutatása; 

vagy egy-egy jó gyakorlat implementálása, a megvalósítás értékelése. 

4. Miért olvasnak kevesebbet a kamasz fiúk? (Pompor Zoltán) 

Magyar és nemzetközi szakirodalmi áttekintés alapján bemutatni a lányok és a fiúk olvasási 

szokásai közötti különbségeket, a fiúk olvasási kedvének felkeltésére irányuló hazai és 

nemzetközi jó gyakorlatokat. Kérdőíves kutatás a hazai könyvtárak körében: hogyan tudják 

elérni a fiú olvasókat. 

 

 

Nemzeti Audiovizuális Archívum 

 

1. A NAVA története: az előzményektől, a NAVA-törvényen túl az élő, naprakész archívumig 

2. A NAVA szolgáltatásai, kötelespéldányok és különgyűjtemények, a NAVA-pontok rendszere 

3. Az audiovizuális dokumentumok metaadatai, formai és tartalmi feltárás, katalogizálás a 

NAVA-ban 

4. Médiahasználat, médiatudatosság és tudatos archívumhasználat: az audiovizuális 

dokumentumok és a NAVA gyűjteményeinek használatának lehetőségei a mindennapi 

oktatásban 

 

 

Országgyűlési Könyvtár 

 

Alapképzés (BA) 
1. A digitalizálás munkafolyamata az Országgyűlési Könyvtárban 

2. Külön-gyűjtemények az Országgyűlési Könyvtárban  

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

ösztöndíjprogramja  

4. Kommunikáció és közösségi oldalak szerepe a könyvtár életében 

5. A Parlamenti Információs Rendszer (www.parlament.hu)  

http://www.parlament.hu/


6. A raktározás története az Országgyűlési Könyvtárban 

 

Mesterképzés (MA) 

1. Az ötlettől a megvalósulásig: Hungaricana össz-közgyűjteményi adatbázis 

2. A képviselő-tájékoztatás múltja és jelene 

3. Történelmi szaktájékoztatás hagyományos és online módon 

4. Műemlék környezetben - modern szolgáltatások: az Országgyűlési Könyvtár 

5. Az Országgyűlési Könyvtár története 1970-től a levéltári források tükrében 

 

 

Országos Idegennyelvű Könyvtár 

 

1. Osztály, könyvtár! – foglalkozások az Országos Idegennyelvű Könyvtár Zeneműtárában 

2. Pedagógiai gyakorlat, foglalkozás-szervezés a könyvtárakban, különgyűjteményekben (BA) 

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

kezdetek, fejlődés – bemutatás, elemzés. 

4. 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. (BA) 

5. Nemzetiségi zenei anyagok az OIK Zeneműtárában - Állományelemzés (egy nemzetiség is 

választható) (BA) 

6. Egy nemzetiség életében fontos szerepet tölt be a zene, a hagyományok gyakorlása, életben 

tartása. Ebben nagy szerepe van a nemzetiségi dokumentumoknak, így a zenei AV 

anyagoknak, kottáknak, különböző gyűjtéseknek. Ennek bemutatása, elemzése ismereteket 

igényel magáról a magyarországi nemzetiségekről is – ehhez számos dokumentum 

megtalálható az OIK-ban. (BA) 

7. Nyomtatott könyv és e-könyv használat egy kiválasztott csoport. (Pl. ELTE BTK egyetemi 

hallgatók) körében 

8. E-könyv használat egy kiválasztott csoport. (Pl. ELTE BTK egyetemi hallgatók) körében 

Módszer: kérdőíves felmérés. Melyik információhordozót részesítik előnyben? Milyen 

célból választja egyik vagy másik információhordozót? Van-e tematikai megoszlás? Milyen 

témájú könyveket olvas nyomtatott formátumban? E-formátumban? Milyen olvasói élményt 

jelent hagyományos vagy e-könyvet forgatni? (Melyik használatát tartja egyszerűbbnek? 

Könnyebbnek?) Hogyan jutnak hozzá az e-könyvhöz, nyomtatott könyvhöz? 

 

 

Ráday Könyvtár 

 

Alapképzés (BA) 



1. A Ráday családra és a Ráday Könyvtárra vonatkozó irodalom bibliográfiája 

Létezik egy kiindulási alap, amelyet a Ráday Könyvtár munkatársai állítottak össze, de ez 

évek óta nem frissült és eleve nem a teljesség igényével készült. A feladat az lenne, hogy a 

hallgató mind a régi bibliográfiai források, mind a jelenleg elérhető adatbázisok segítségével 

teljesítse ki a témát. A munkában szakmai segítséget nyújt egy könyvtáros. 

2. A Ráday Könyvtár iratainak (RL A/12, 1855-1983) rendezése 

A Ráday Levéltár őrzi a könyvtárral kapcsolatos hivatalos iratokat, dokumentációkat az 

alapítástól napjainkig, beleértve régi katalógusokat, jegyzékeket, olvasókkal kapcsolatos 

iratokat is. A hatalmas anyag egy része rendezett, lajstromozott; egy része azonban nem. 

Különösen a "vegyes könyvtártörténeti" egységet kellene darabszinten is feltárni, nagyon 

fontos lenne az egykori adományozókat számba venni. A munkában szakmai segítséget a 

levéltárosok és egy könyvtáros nyújtanak a hallgatónak; a rendezésen túl a hallgató 

feltárhatja és megírhatja egy egykori magánkönyvtár intézményesülésének történetét. 

 

Mesterképzés (MA) 

 

1. A Ráday Könyvtár készülő antikva-katalógusának munkálatai 

A téma kifejezetten régi könyves hallgatónak ajánlott. Bíró Gyöngyi régi könyves kollégánk 

dolgozik a programon, hogy elkészüljön a Ráday Gyűjtemény könyvtárának teljes (mind a 

Ráday műemlékkönyvtárat, mind az egyéb muzeális állományunkat felölelő) antikva-

katalógusa. A  minta a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a Székesfehérvári Püspöki 

Könyvtár katalógusa, amelyek az Országos Széchényi Könyvtár által az 1980-as években 

meghirdetett 

országos antikvaprogram keretében készültek el. A munka során a pontos számbavétel 

mellett a provenienciakutatás segítségével feltérképezhetjük, hogy antikváink mikor és 

hogyan kerültek könyvtárunkba. Egykori tulajdonosaik azonosításával pedig később 

könyvtáraik rekonstrukciója válik lehetségessé. 

2. 17-18. századi bőrkötések feltárása a Ráday műemlékkönyvtárban 

Ez a program több éve folyik a Ráday Könyvtárban. Egyedülálló lehetőség, hogy nemcsak 

kötésleírások készülnek ennek keretében - a leírások Rozsondai Marianne által kidolgozott 

standard szerint történnek - hanem a Ráday Levéltárban elérhető források alapján sok 

esetben azonosítható az egykori könyvkötő mester személye is. A munka így tágabb 

művelődéstörténeti dimenziót nyer. - Munkatársunk vállalja az erre jelentkező hallgató 

bevezetését, betanítását a munkába. 

3. A Ráday család könyvtárára vonatkozó iratok (RL C/64-23, 1720-1861) rendezése 

A Ráday Levéltár a Ráday család iratanyagában őrzi a könyvtárra vonatkozó fennmaradt 

iratokat (aukciók, köttetések, vásárlások, kölcsönzések stb.) Az anyag nem nagy, de 18. 

századi iratokról lévén szó, kéziratos magyar, német nyelvű tételekre kell számítani. 

Darabszinten szükséges feltárni, a munka folyamatában digitalizálásra kijelölni a kutatás 

szempontjából kiemelkedően fontos dokumentumokat. A munkában szakmai segítséget a 

levéltárosok és egy kutató könyvtáros nyújtanak a hallgatónak; a rendezésen túl a hallgató 

összegezheti, miként építette-kezelte könyvtárát Ráday Gedeon és utódai. 

4. Gyűjtemény-gyarapítási adalékok Ráday II. Gedeon levelezésében (RL C/64-10) 

Ráday II. Gedeon (1745-1801) személyéről kevés publikáció áll rendelkezésre, és inkább 

úgy él az emlékezetben, mint aki méltatlan utódja volt könyvtáralapító apjának. Valójában 



számos jel mutat arra, hogy bár nem a könyvtár állt érdeklődése középpontjában, a családi 

képtárat, éremgyűjteményt egész életében gyarapította. A nagy terjedelmű rá vonatkozó 

iratanyagból két egységet, összesen 104 tétel levelet kell feldolgoznia a hallgatónak (18. 

századi kézírás!), Ráday I. Gedeon és Ráday II. Gedeon fennmaradt levélváltásait 1760-91 

között, és összegezni a művelődéstörténeti vonatkozásokat. (A téma kiterjeszthető lenne 

további iratanyagra is, de az már többszáz dokumentum áttanulmányozását jelentené.) A 

munkában szakmai segítséget nyújt egy kutató könyvtáros. 

 

 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

 

1. A hazai és/vagy nemzetközi szellemitulajdon-védelmi szakirodalmi források 

2. Ingyenes, interneten elérhető szabadalmi adatbázisok bemutatása 

3. Iparjogvédelmi osztályozási rendszerek és alkalmazásuk a gyakorlatban 

4. Történeti áttekintés a magyar iparjogvédelmi hatóság tevékenységéről és szolgáltatásairól 

5. Új oktatási módszerek a szerzői jogi tudatosságnövelésben 

 

 

 


