
A szakmai együttműködő partnereink javasolta szakdolgozati témák, melyekhez konzultációt 

nyújtanak 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

BA 

• Az elektronikus források/tartalmak elterjedésének hatása a könyvtárlátogatási és kölcsönzési 

forgalomra 

• Az önkiszolgáló kölcsönzés tapasztalatai és hatása a felhasználói élményre (MA is) 

• Az önkiszolgáló kölcsönzés tapasztalatai és hatása a könyvtári szolgáltatásszervezésre (MA is) 

• Könyvtári honlapok vizsgálata használhatósági szempontból, rajta található információk 

logikussága, teljessége, összehasonlítás 

• Könyvtárak kommunikációs felületeinek vizsgálata (FB, chat, Twitter, stb.)  

MA 

• A tudományos publikációk elhelyezése tudományos közösségi oldalakon vs. intézményi 

repozitóriumokban – hazai és külföldi gyakorlat 

• A nyílt hozzáférés különféle modelljei a hazai tudományos kommunikáció gyakorlatában  

• Plágiumkereső alkalmazások használata a magyar felsőoktatási intézményekben 

• Olvasói keresések vizsgálata katalógus felületen 

• EDS (Ebsco Discovery Service) - Google Scholar összehasonlítása keresési szempontból 

• Referenciakérdések napjainkban: szükség van-e még referensz szolgáltatásra? 

 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár szakdolgozati témajavaslatai 

Varga Klára főigazgató-helyettes osztályvezető, Oktatás- és Kutatástámogatási Osztály 

•  A felsőoktatási könyvtárak oktatás- és kutatástámogató tevékenységének hazai és nemzetközi 

gyakorlata (Faragó-Szilvási Tibor/Móring Tibor)  

• Szürke irodalom elhelyezése intézményi tartalomszolgáltatásokban, repozitóriumokban - hazai 

és külföldi gyakorlat (Faragó-Szilvási Tibor/Móring Tibor)  

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

tudományos kommunikáció tükrében (Faragó-Szilvási Tibor/Móring Tibor) 

• A könyvtárak szerepe a kutatási életciklus szakaszaiban (Faragó-Szilvási Tibor/Móring Tibor) 



• Citációk keresése és fontossága, szerepük a tudománymetriában és a kutatási életciklusban 

(Bavalitsné Kerekes Bea)  

Székelyné Török Tünde osztályvezető, Gyűjteményszervezési Osztály 

• Az RDA bevezetésének lehetséges ütemezése; a magyarországi implementálás jelenlegi helyzete 

néhány felsőoktatási és szakkönyvtár példáján szemléltetve (Székelyné Török Tünde) 

• Tartalmi feltárás lehetséges módszerei széttagolt szervezeti struktúrában nemzetközi és hazai 

példák alapján (Szabó Panna) 

• Névterek és könyvtári feldolgozás. Hazai és nemzetközi gyakorlatok elemzése (Szabó Panna) 

• 18. századi dokumentumok feldolgozása az MTA KIK, az OSZK, és az EKL gyakorlata alapján 

(Rédey-Keresztény Júlia) 

• A Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) múltja, jelene és jövője (Jurinka Ibolya) 

 

A Csorba Győző Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

• Könyvtárbuszos ellátás a délkelet-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 Evangélikus Országos Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

• Teológiai könyvek főúri könyvtárakban – Podmanicky-Degenfeld Könyvtár kb. 3.000 kötetből 

álló teológiai állományának feldolgozása, elemzése 



• 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) 

• Martin Luther Kis kátéjának magyarországi kiadástörténete (1548-1800) 

• A magyar evangélikus folyóirat-kiadás története a kezdetektől 1945-ig 

• Az Evangélikus Országos Könyvtár digitalizálási gyakorlata – a 2010-től folyó digitalizálási 

munka eredményei, elemzése, javasolt fejlesztések 

• Könyvtári menedzsment egyházi könyvtárban 

 

A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára szakdolgozati témajavaslata 

BA 

• A könyvtár-pedagógia lehetőségei egy szakkönyvtárban (Bors Anikó) 

• Személyi bibliográfiák készítése és az MTMT használata (Pásztor Angelika) 

• A magyar könyvtárak és a magyar nyomdászat története a XIX–XX. században (Sebők Richárd) 

• Könyvkiadók és könyvolvasók a 19-20. században (Sebők Richárd) 

MA 

• Tudomány- és intézménytörténeti kutatások a magyar tudományos könyvtárakban (Derzsy 

Márk, Horváth Balázs) 

• Szaktájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból (Kálmán Rita) 

• Szakkönyvtári játékosítás: élmények óvodás kortól gimnáziumig (Bors Anikó) 

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete szakdolgozati témajavaslatai  

• Mutassa be a közérdekű adatok közzétételének gyakorlatát a hazai könyvtárakban (Különös 

tekintettel a jogszabályi háttérre) 

• Ismertesse a jogszabályok társadalmi egyeztetésének gyakorlatát, különös tekintettel a hazai 

könyvtáros szervezetek tevékenységére 

• Mutassa be az Országgyűlés információs rendszerét 

• A Magyar Könyvtárosok Egyesületének történetének fontos állomásai 2010 óta 

• Az MKE vándorgyűléseinek fontos mondatai és üzenetei 



• Az országos könyvtárügyi konferencia témái és tézisei által felrajzolható trendek alakulása  

 

A Nemzeti Audiovizuális Archívum szakdolgozati témajavaslatai 

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

• A NAVA szolgáltatásai, kötelespéldányok és különgyűjtemények, a NAVA-pontok rendszere 

•  Az audiovizuális dokumentumok metaadatai, formai és tartalmi feltárás, katalogizálás. A 

Nemzeti Audiovizuális Archívum és integrált könyvtári rendszere, a NAVADOC Editor 

• Médiahasználat, médiatudatosság és tudatos archívumhasználat: az audiovizuális 

dokumentumok és a NAVA gyűjteményeinek használatának lehetőségei a mindennapi 

oktatásban 

• Innovációs lehetőségek a NAVA-ban – Automatikus szövegelemzés és gépi kulcsszavazás 

lehetőségei a NAVA-leiratok felhasználásával (tartalmi kivonatok és archivált teljes teletext); 

Gépi tanuló algoritmusok használata képelemzésre 

 

Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. szakdolgozati témajavaslatai 

BA 

• A cirkuszművészeti könyvtári dokumentumok formai és tartalmi feltárásának sajátosságai 

• A cirkuszkönyvtárak állománygyarapítási sajátosságai 

• Külföldi cirkuszművészeti információs központok, könyvtárak integrált könyvtári rendszerének 

összehasonlítása 

• Cirkuszkönyvtári szolgáltatások tervezése utazócirkuszok tagjai, valamint egyéni utazó artisták 

számára 

• Cirkuszkönyvtári szolgáltatások tervezése mozgás-, látás- és hallássérült felhasználók számára 

MA 

• A cirkuszművészet tárgyszórendszere és sajátosságai 

• Cirkusz, balhé, hangzavar, körtér, vagy rétihéja : a cirkuszművészeti tájékoztatás sajátosságai, 

figyelembe véve a cirkusz szó különböző jelentéseit a magyar és az angol nyelvű 

szóhasználatban 

• Külföldi cirkuszművészeti információs központok, könyvtárak digitalizálási gyakorlatainak 

összehasonlítása 

• Cirkuszművészeti és cirkusztudományi dokumentumok digitalizációja és a szerzői jog 

összehangolása 

• Az Open Access hatása cirkuszművészeti és cirkusztudományi kutatásra, tartalomelőállításra, 

valamint a könyvtári szolgáltatásra 



 

Az Országgyűlési Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

BA 

• A digitalizálás munkafolyamata az Országgyűlési Könyvtárban 

• Különgyűjtemények az Országgyűlési Könyvtárban 

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

• Kommunikáció és közösségi oldalak szerepe a könyvtár életében 

MA 

• A Hungaricana össz-közgyűjteményi adatbázis első öt éve 

• A képviselő-tájékoztatás múltja és jelene az Országgyűlési Könyvtárban 

• 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 Széchényi Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai  

• Az elégedettségmérés lehetőségei az emberi erőforrás menedzsmentben (javasolt külső 

konzulens: Horváth Adrienn) 

• A tudásmenedzsment alkalmazásának lehetőségei a városi könyvtárakban (javasolt külső 

konzulens: Juhász Réka) 

• Könyvtárkép a potenciális használók körében (javasolt külső konzulens: Bajnok Tamara) 

• A Magyar Könyvszemle című folyóirat egy korszakának bemutatása – szerzők, szerkesztők, 

publikációk tükrében (javasolt külső konzulens: Borvölgyi Györgyi) 

• A katalógus „külalakjának” fejlődése – milyen megjelenítéssel kísérleteznek szerte a világban, 

ezen belül: 

i. Mit vár a felhasználó a katalógustól? – felmérés az egyetemisták körében (kiterjesztve a 

nem bölcsész hallgatókra); 

ii. Miért nem használja a könyvtárat, aki nem használja; 



iii. Hogyan lehetne fejlődni? 

iv. Esetleg saját javaslatok a webergonómiára alapozva stb. (javasolt külső konzulens: Dancs 

Szabolcs) 

• A különböző LRM-entitások implementálásának gyakorlati nehézségei (javasolt külső 

konzulens: Dancs Szabolcs) 

• 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 megőrzési módszerek, technikák (javasolt külső konzulens: Németh Márton) 

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

hogyan lehet azt felderíteni? (javasolt külső konzulens: Drótos László) 

• Az archivált internetes források metaadatolásának és visszakereshetőségének kérdései (javasolt 

külső konzulens: Visky Ákos) 

• Az internet archívumok tudományos célú kutatásra való alkalmassá tétele különböző 

adatbányászati, szemantikus, statisztikai és vizualizációs megoldásokkal (javasolt külső 

konzulens: Németh Márton) 

• 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 (javasolt külső konzulens: Drótos László) 

• Az internet archívumokra épülő, azok fenntarthatóságát elősegítő fizetős szolgáltatások (javasolt 

külső konzulens: Németh Márton) 

• 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 (javasolt külső konzulens: 

Drótos László) 

• 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 (javasolt külső konzulens: Visky Ákos) 

• Közgyűjtemények digitális objektumainak archiválási gyakorlata: nemzetközi jó gyakorlatok a 

hosszútávú megőrzés területén (javasolt külső konzulens: Mészáros Tamás) 

• Közgyűjteményi digitalizált tartalmak újrahasznosításának lehetőségei a kreatív ipar 

szemszögéből megvizsgálva (javasolt külső konzulens: Mészáros Tamás) 



• 18-19. századi magyar(országi) magán-, intézményi könyvtárak vagy múzeumok gyűjteményei és 

katalógusai (javasolt külső konzulens: Földesi Ferenc) 

• A magyar színháztörténet bármely választott korszakához, régióhoz, városhoz, illetve 

intézményhez vagy színházi alkotóhoz kapcsolódó dokumentumegyüttesek dokumentumtípus 

szerinti feldolgozása, katalogizálása; a kapcsolódó munkafolyamatok (szerzeményezés, naplózás, 

katalogizálás, kereshetővé tétel, referálás stb.) történeti-technikai változásainak és kontextusának 

értelmező elemzése (javasolt külső konzulens: Dr. Sirató Ildikó) 

• A színjátékfogalom határainak megrajzolása dokumentumegyüttesek föltárása alapján (zenés, 

tánc-, báb-, cirkuszi, szórakoztatóipari, rádiós, televíziós, filmes produkciók sajátos színjáték-, 

illetve előadástípusai) – interdiszciplináris szempontrendszerrel (javasolt külső konzulens: Dr. 

Sirató Ildikó) 

 

Ráday Gyűjtemény szakdolgozati témajavaslatai 

BA 

• 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. 

MA 

• 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 

proveniencia–kutatás segítségével feltérképezhetjük, hogy antikváink mikor és hogyan kerültek 

könyvtárunkba. Egykori tulajdonosaik azonosításával pedig később könyvtáraik rekonstrukciója 

válik lehetségessé. 

• XVII.-XVIII. 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. - Veres Anna Mária munkatársunk vállalja az erre jelentkező hallgató 

bevezetését, betanítását a munkába. 

• 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. 

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal szakdolgozati témajavaslatai 

• Szabadalmi adatbázisok szerepe a kutatás-fejlesztési tevékenységben 

• Szabadalmi adatbázisok fejlődése – az űrlapos keresőktől a szemantikus, illetve a mesterséges 

intelligencia által működtetett keresőkig 

• Iparjogvédelemi osztályozási rendszerek – eszközök az interneten 

• A szabadalmi osztályozás szerepe a műszaki információkeresésben – nemzetközi 

osztályozásoktól a CPC osztályozásig 

• Az adatbázisok hozzáférésének, elérhetőségének feltérképezése a pandémiás időszakban, 

különös tekintettel az adatbázis-szolgáltatók üzleti, közszolgálati attitüdjére 

• Egy speciális gyűjtőkörű, nyilvános szolgáltatásokat nyújtó szakkönyvtár marketingtervének 

kidolgozása, beleértve egyes arculati elemeinek megújítását is. 

• A XIX. század végi, XX. század eleji védjegylajstromkönyvek kutathatósága, tekintetbe véve a 

digitalizáltság mértékét és az azonosítást támogató segédeszközöket 

• A magyar szabadalmi dokumentumok kötelespéldányainak megőrzésére kijelölt kormányzati 

főhivatal fenntartásában működő Frecskay János Szakkönyvtár információs és dokumentációs 

tevékenysége  



• A Frecskay János Szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzatának kritikus elemzése, az esetleges 

hiányosságok feltárásával 

• A szabadalmi leírások formai követelményeinek változása, tekintetbe véve azokat a nemzetközi 

szerződéseket és szabványokat, amelyek e speciális dokumentumtípus mai megjelenési 

formájához vezettek 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtára szakdolgozati témajavaslatai  

• Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtára raktári rendjének átszervezése 

A nyomtatott dokumentumok jelenleg méretenként, azon belül pedig numerus currens szerinti 

elrendezésben kerülnek fel a polcokra. A könyves állomány egészére, hosszú távon a téma 

szerinti elrendezés lenne célszerű. A kérdést logisztikailag és megfelelő témacsoportok 

szempontjából is át lehet gondolni, s megtervezni a feladatokat. 

• A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtára kotta- és médiatárában használatos 

tárgyszórendszer áttekintése és megújítása, egységes névtér kialakítása 

2018 és 2019 folyamán azok a duplikált személynevek és tárgyszavak egységesítése történt meg, 

melyek a katalogizálási munka során előkerültek. A játékfilmek leírása a külföldi, elsősorban az 

angolszász kiadású játékfilmek esetén, kétnyelvű (angol és magyar) leírással és tárgyszavazással 

történik. A besorolási adatok, nevek egységesítésébe lehet bekapcsolódni. 

 

 


