
Az ELTE Egyetemi Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

 

1. Régi könyvek digitalizálása és szolgáltatási modelljei a nemzetközi gyakorlatok 

tükrében. 

2. Az open access jelene és jövője: a könyvtárak támogató szerepének áttekintése 

nemzetközi és hazai példák alapján. 

3. Új generációs információkereső és integrált könyvtári rendszerek elemző bemutatása 

(komplex adatbáziskeresők, sok funkciós IKR-ek). 

4. Az ELTE és jogelődeinek kiadványai; az egyetem tudományos tevékenysége hogyan 

jelent meg a nyilvánosság előtt? (Lehet kiadványcsoportok szerint választani pld. 

diáklapok, konferenciakiadványok, periodikák, kiadók által megjelentetett tananyagok 

stb.) 

5. Az online folyóirat/periodika kiadás fejlődése és trendjei a kezdetektől a 21. század 

végéig - új műfajok és kiszolgáló felületek az interneten. 

6. Könyvtárak a jövőkutatásban. 

7. Hanganyagok visszakereshetősége az internetes adatbázisokban, digitális 

gyűjteményekben; dallamfelismerési alkalmazások. 

8. Dokumentumok analitikus feltárása a magyar könyvtárakban és adatbázisokban, 

különös tekintettel a szakterületi lefedettségre  

9. Mit lát belőlünk a világ? Magyar bölcsészettudományi folyóiratok a nemzetközi 

adatbázisokban 

10. Magyar folyóiratok indexálása adatbázisokba: helyzetkép és lehetőségek 

11. Idézettségkeresési lehetőségek és technikák 21. századi környezetben 

12. Az országos központi nyilvántartások fejlesztésének elemzése: a Magyar Országos 

Közös Katalógus (MOKKA), az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer (ODR), a 

Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) szolgáltatásainak egyesítése. 

13. A könyvtári munkafolyamatokat szabályozó előírások (szabványok, szabályzatok) 

áttekintő elemzése a nemzetközi folyamatok tükrében. 

14. 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 rendelet 

tervezetével. A kötelespéldányok elosztásának rendje, tervezett rendszere és a kialakult 

gyakorlat könyvtárhasználói szempontból. 



15. A HUNMARC és a MARC 21 összehasonlító elemzése, a HUNMARC - MARC 21 

konverzió elkészítése. 

16. A magyarországi ünnepi könyvheti rendezvénysorozat történeti áttekintése. 

17. Integrált Könyvtári Rendszer váltás az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtáraiban. 

Tanulságok. 

18. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat tagkönyvtárainak együttműködése az Integrált 

Könyvtári Rendszer váltás után az egységesítés/egységesség megvalósítása érdekében. 

Az IKR almunkabizottságok bemutatása, működése, eredmények. 

19. Az egységes periodikakezelés megvalósítása az EKSZ tagkönyvtáraiban. Az Integrált 

Könyvtári Rendszer Folyóirat-kezelői almunkabizottság működése, eredményei, tervei. 

20. ELTE folyóiratok története (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de 

Rolando Eötvös Nominatae. Sectio ...). 

21. Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei c. periodika története. 

22. Periodika kezelés összehasonlítása különböző integrált könyvtári rendszerek esetében. 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

 

1. Stratégiai tervezés, társadalmi környezet, felhasználói elvárások  

2. A könyvtárak szerepe a helyi közösségek szerveződésében, kialakításában, 

formálásában 

3. A könyvtár mint találkozási pont. Rendezvények, marketing a FSZEK-ben  

4. A (köz)könyvtárak lehetőségei a helyi lakosság életminőségének fejlesztésében  

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

közkönyvtárakban  

6. A közkönyvtárak és az oktatás kapcsolata Magyarországon  

7. Fejlesztő biblioterápia beépülése a könyvtárak olvasás- és személyiségfejlesztő 

tevékenységébe  

8. Egy választott európai főváros közkönyvtára és a FSZEK tevékenységének 

összehasonlítása meghatározott témakörben (pl. civil szervezetekkel együttműködés, 

szolgáltatásfejlesztés, életminőség fejlesztés stb.)  

9. Korszerű irányítás, vezetés, szervezés, szervezetfejlesztés a könyvtárban 

10. Könyvtárosi kompetenciák változása a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, különös 

tekintettel az elmúlt tíz évre 

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



12. A Fővárosi Könyvtár létrejöttének kapcsolata a 20. század eleji polgári szociális és 

művelődéspolitikai reformtörekvésekkel Budapest városigazgatásában 

13. Az ötvenes évek első fele kultúrpolitikájának tükröződése a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár gyakorlatában – irattári források alapján 

14. Egy választott FSZEK-tagkönyvtár történetének feldolgozása 

15. A kortárs magyar szépirodalommal kapcsolatos olvasási szokások változásai 

meghatározott idő- intervallumban a FSZEK kölcsönzési adatai alapján  

16. A kortárs magyar gyermekirodalommal kapcsolatos olvasási szokások változása 

meghatározott idő-intervallumban a FSZEK kölcsönzési adatai alapján  

17. Könyvtárhasználati és olvasási szokások változása a FSZEK tagkönyvtáraiban az utolsó 

tíz évben 

18. A kurrens külföldi szociológiai könyvbeszerzés helyzete a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár Központi Könyvtárában  

19. Hangarchívumok Magyarországon 

20. Képarchívumok Magyarországon 

21. Nemzeti hangtárak Európában  

22. A FSZEK szolgáltatási struktúrájának változásai 1990-2015 között 

23. Szolgáltatásfejlesztési tendenciák és lehetőségek a FSZEK egy választott régiójának 

tagkönyvtáraiban 

24. Az üzleti alapú információszolgáltatás lehetőségei a FSZEK-ben 

25. Zenei tájékoztatás a könyvtárban 

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

27. A közkönyvtárak szociális funkciója 

28. Gyerekkönyvtári tevékenység a FSZEK-ben az országos és nemzetközi trendek 

tükrében  

29. A kortárs magyar gyermekirodalommal kapcsolatos olvasási szokások változása 

meghatározott idő-intervallumban a FSZEK kölcsönzési adatai alapján  

30. Tinik a könyvtárban, avagy hogyan tehető könyvtárhasználóvá y generáció? 

31. Az RFID alkalmazása a FSZEK-ben 

32. A helyismereti tájékoztatásban felhasználható online eszközök elemzése 

33. Magyar adatbázisok, katalógusok "kényelmi" szolgáltatásai a nemzetközi 

adatbázisokkal és katalógusokkal való összehasonlításban 

34. A zenei adatbázisok, archívumok feltérképezése és összehasonlítása 

35. Egy választott szakterület ellátottsága magyar és nemzetközi adatbázisokkal 



A HUNRA szakdolgozati témajavaslatai 

 

1. Az olvasóvá nevelés és a kötelező olvasmányok. 

2. A digitális bennszülöttek viszonya az olvasáshoz és az irodalomhoz. 

3. Hogyan tudná, hogyan tudja a könyvtárosképzés és továbbképzés egésze vagy in situ a 

könyvtárostanár a saját tantestületében befolyásolni, csiszolni a pedagógustársadalom 

digitalizációs kultúrájának fejlesztését? (IKT eszközök célszerű használatát, 

használtatását?) Lásd a legfrissebb PISA eredményeket! Abszolút európai sereghajtók 

vagyunk ezen a téren. A jelentés a Hunra honlapon is olvasható. Alapvető módszerként 

jó és rossz eredményeket elérő tanszékeken, iskolákban lenne érdemes interjúkat 

készíteni. 

4. Az olvasás össztantárgyi feladat. Hogyan állunk a terepen ezzel a jelszóval? Ismét 

iskolai- és közkönyvtárak, netán tanszékek lehetnének az ösztönző beszélgetések 

helyszínei. Esettanulmányok! 

5. A könyvtári funkciók bővülésének szerves folyamata. Gyermekkönytár, zenei 

részlegek, helytörténet, videotékák, számítógépek, internet, olvasótáborok, periodikák 

kölcsönzése, ringatók, tanodák, fesztivalizáció(!), a cigányság, a leszakadó rétegek 

eltérő csoportjai, a szülők tudatos bevonása, mozgósítása, mint növekvő kihívás a 

könyvtáros társadalom számára is! 

6. Hosszú évek óta jobbak a hazai PIRLS, mint a PISA eredmények. Mi lehet a jelenség 

hátterében? Adatok másodelemzése, pedagógusok, könyvtárosok, kutatók 

véleményének ütköztetése. 

7. Tehetséggondozás az iskolai és a közkönyvtárakban 30 éve és manapság. 25-30 éve 

azonnal feltűnt a sokat és szokatlan témában olvasó, kölcsönző diák, amire a könyvtáros 

tehetsége szerint reagált. Ma ugyanezen diákok kevésbé kölcsönöznek, inkább az 

interneten tájékozódna. A könyvtáros talán még a felfedezésig sem jut el? Honnan 

szerez tudomást a kiugró tehetség megjelenéséről? Beszélget még egyáltalán a 

könyvtáros a gyerekekkel, a tanulókkal, a meglepő témákban, szokatlan szinten 

olvasókkal? Interjúk, esettanulmányok 50-60 valamint 25-35 éves könyvtárosokkal. 

8. Változási tendenciák a tényleges könyvtár-, internethasználati, valamint olvasási 

szokások terén. Nem országos, csupán 1-2 osztályban végzett vizsgálatok eredményeit 

kellene összevetni korábbi országos kutatási adatokkal. Csoportmunka? 

 

 



A KSH Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

 

1. Matematikai szakkönyvtárak Magyarországon (BA) 

2. Közgazdaság-tudományi szakkönyvtárak Magyarországon (BA) 

3. Online hozzáférhető statisztikai adatok az Európai Unióról (BA) 

4. A statisztikai kiadványok múltja és jelene Magyarországon (BA) 

5. Statisztikai folyóiratok Magyarországon (MA) 

6. Nemzeti statisztikai hivatalok adatbázisainak összehasonlítása (MA) 

7. Népszámlálási adatok online publikálása (MA) 

 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

 

1. Akadálymentesítés a könyvtári szolgáltatásokban. 

2. Zenei dokumentumok digitalizálási gyakorlata, használata és alkalmazása könyvtári 

környezetben (kiadók, zenei gyűjtemények, európai példák, nehézségek). 

3. Szponzoráció és könyvtár - lehetőségek, példák, gyakorlatok. 

4. Válságkezelési technikák a könyvtár(ak)ban - esettanulmányok, példák, európai 

kitekintés. 

 


