
A Budapesti Corvinus Egyetem Könyvtárának szakdolgozati témajavaslatai 

Alapképzés (BA) 

1. A felsőoktatási könyvtárak képzési palettája 

2. A felsőoktatási könyvtárak által nyújtott képzések hallgatói értékelése a ….. intézmény példáján 

keresztül 

3. A könyvtári szolgáltatások szerepe a felsőoktatási hallgatók sikerességében (konkrét intézményt 

vizsgálva) 

Mesterképzés (MA) 

1. Az egyetemi oktatók elvárásai a hallgatók információs írástudásával kapcsolatban (konkrét 

intézményt vizsgálva) 

2. Oktatói vélemények a felsőoktatási könyvtárak szolgáltatásaival kapcsolatban (konkrét 

intézményt vizsgálva) 

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

szakdolgozatok, disszertációk irodalomjegyzéke alapján 

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

repozitóriumokban – hazai és külföldi gyakorlat 

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

A BME OMIKK szakdolgozati témajavaslatai 

1. Digitális tudományos folyóirat-kiadás a XXI. században, különös tekintettel egy kiválasztott 

kiadóra. 

2. Digitális adatbázisok a könyvtárakban – egy magyarországi országos hatáskörű vagy egyetemi 

könyvtár példáján bemutatva. 

3. Tudományos folyóiratok és azok cikkeinek tartalmi és formai feltárásának változása a 

digitalizáció tükrében. 

4. Szaktájékoztatás és információkeresés a tudományos folyóiratok adatbázisai segítségével – 3 

kiválasztott kiadó felületének felhasználásával. 

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

és más források. 

6. A Minősített Könyvtár cím megszerzésének folyamata, főbb állomásainak bemutatása egy 

kiválasztott minősített könyvtár gyakorlatán keresztül.  

7. Felhasználóképzés gyakorlata egy kiválasztott felsőoktatási könyvtárban.  

8. Egyetemi repozitórium kialakításának folyamata. 

Az ELTE Egyetemi Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

1. Az ELTE és jogelődeinek kiadványai; az egyetem tudományos tevékenysége hogyan jelent meg 

a nyilvánosság előtt? (Lehet kiadványcsoportok szerint választani pl. diáklapok, 

konferenciakiadványok, periodikák, kiadók által megjelentetett tananyagok stb.) 



2. Az online folyóirat/periodika kiadás fejlődése és trendjei a kezdetektől a 21. század végéig – új 

műfajok és kiszolgáló felületek az interneten. 

3. Könyvtárak a jövőkutatásban. 

4. Hanganyagok visszakereshetősége az internetes adatbázisokban, digitális gyűjteményekben; 

dallamfelismerési alkalmazások. 

5. ELTE folyóiratok története (Annales Universtatis Scientiarium Budapestiensis de Rolando 

Eötvös Nominatae. Sectio…). 

6. Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei c. periodika története. 

7. Esélyegyenlőség a könyvtárban (javasolt vizsgálati területek pl.: kulcsfogalmak, követelmények, 

erőforrások, szerepek, aktivitások, lehetőségek, jó gyakorlatok, választott könyvtár elemzése vagy 

könyvtárak összehasonlítása vagy az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat vonatkozásában) 

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. Könyvtár és közösség. A közkönyvtárak szerepe és lehetőségei a településfejlesztésben 

4. A könyvtár, mint találkozási pont. Könyvtári marketing a FSZEK-ben 

5. A közkönyvtárak lehetőségei a helyi lakosság életminőségének fejlesztésében 

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

7. A 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. A FSZEK online szolgáltatásainak feltérképezése, elemzése, fejlesztési javaslatok   

24. Szolgáltatásfejlesztési tendenciák és lehetőségek a FSZEK egy választott régiójának 

tagkönyvtáraiban 

25. Az üzleti alapú információszolgáltatás lehetőségei a FSZEK-ben 

26. Zenei tájékoztatás a könyvtárban 

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

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

29. Tinik a könyvtárban, avagy hogyan tehető könyvtárhasználóvá az Y generáció? 

30. A drámapedagógia alkalmazási lehetőségei a könyvtárakban 

31. Megújuló nemzetközi és hazai trendek a gyermekkönyvtárakban 

32. A FSZEK honlap elemzése, lehetőségek egy új keretrendszerre való átállásra, szerkezeti átalakításra 

33. A helyismereti tájékoztatásban felhasználható online eszközök elemzése 

34. A helyismereti könyvtáros a hálózaton - források, adatbázisok, közösségi média használata a 

helyi tartalmú könyvtári szolgáltatásokban 

35. Képi dokumentumok kezelése, szolgáltatása a közgyűjteményekben és az interneten 

36. Magyar adatbázisok, katalógusok "kényelmi" szolgáltatásai a nemzetközi adatbázisokkal és 

katalógusokkal való összehasonlításban 

37. A zenei adatbázisok, archívumok feltérképezése és összehasonlítása 

38. Informatikai biztonság és könyvtári szolgáltatások 

39. Az informatikai infrastruktúra fejlődésének hatása a könyvtárak működésére – helyi és 

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

szokásokra 

A HUNRA szakdolgozati témajavaslatai 

1. Óvodáskorú gyermekek olvasóvá nevelésének lehetőségei és módszerei  

2. Családi literációs programok a könyvtárban 

3. Könyvtári programok és szolgáltatások a legkisebbek számára (0–3 éves korig) 



4. A fiúk olvasóvá nevelésének segítése a könyvtári programokon és szolgáltatásokon keresztül. 

5. A digitális bennszülöttek olvasáshoz, irodalomhoz, könyvekhez való viszonya 

6. Mit, hogyan olvasnak a digitális bennszülöttek nagyszülei 

7. Olvasóvá nevelés és/vagy irodalomtanítás 

8. Disztópiák diadala – egy műfaj sikertörténete; (Kihasználható-e az olvasóvá nevelésben, s ha 

igen, hogyan az antiutópiák népszerűsége) 

9. Sikerkönyvek, sikeres szerzők – Hogyan, miért hódít meg egy korosztályt egy regény 

(könyveladási és -kölcsönzési adatokból kiindulva) 

10. Többet és más szépirodalmat olvasnak-e az egyetemi hallgatók kortársaikhoz képest? 

11. Többet és más szépirodalmat olvasnak-e a könyvtár szakosok hallgatótársaikhoz képest? 

12. Nem magyar anyanyelvű tanulók olvasási szokásai és iskolakönyvtári ellátásának jellemzői 

budapesti iskolákban 

13. Társadalom- és természettudományi tantárgyak tanárainak olvasási és iskolakönyvtár-

használati jellemzői budapesti iskolákban 

14. Budapesti iskolák teljesítménymutatói iskolakönyvtári ellátottságuk és az iskolakönyvtáruk 

használati szokásainak összefüggésrendszerében 

15. Egy felső tagozatos osztály olvasási szokásainak változásai 5. és 8. év között, iskolakönyvtári 

könyvkölcsönzési jellemzőik tükrében 

16. Az új beszerzésű, első kiadású ifjúsági irodalmi művek iskolakönyvtári forgalmának jellemzői 

budapesti iskolákban 

17. Érettségiző tanulók szövegértési teljesítményének, valamint olvasási és könyvtárhasználati 

jellemzőinek összefüggései 

18. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolakönyvtár-használatának hatása 

családjuk olvasási szokásaira     

19. A digitáis és papíralapú olvasmányok használati preferenciáinak jellemzői budapesti 

középiskolások körében 

20. Magyartanárok és könyvtárostanárok együttműködési modelljei a kortárs irodalom 

megismertetésének és megszerettetésének előmozdítása érdekében 

21. Többterületi sérültséggel rendelkező olvasók ellátása a Vakok Állami Intézetének könyvtárában 

 

A KSH Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

Alapképzés (BA) 

1. Kora-újkori főúri és egyházi könyvtárak Európában 

2. Integrált könyvtári rendszerek – OLIB 

3. Online keresés könyvtári adatbázisokban és más internetes információforrásokban 



4. Szakkönyvtárak Magyarországon 

5. Személyi bibliográfiák készítése 

6. Magyar és magyar vonatkozású nemzetiségi térképek 1867-1914 

7. A népszámlálások története a 19-20. században 

Mesterképzés (MA) 

1. Paleográfiai ismeretek 

2. A népszámlálások társadalomtörténeti hasznosulása 

3. Magyar és magyar vonatkozású nemzetiségi térképek 1914-1945 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

Alapképzés (BA) 

1. Az OIK marketing tevékenysége az elmúlt 10 éve tükrében 

2. Önkéntesség szakkönyvtári környezetben 

3. Nemzetiségi zenei anyagok az OIK Zeneműtárában 

4. Az ÁGK-OIK a könyvtári szaksajtó tükrében (1956-2016) 

Mesterképzés (MA) 

1. Nemzetiségi állományelemzés témakörben három az egyben lehetőség: 

A nemzetiségi állomány összetétele: - szlovák, - német, vagy - cigány témakörben 

2. Propagandakönyvtárból szakkönyvtár – az orosz állomány összetételének változása az eltelt 60 

évben 

3. Szakadatbázis-építés – speciális tárgyszó-rendszer, speciális tárgyszó-készlet kialakítása az OIK 

nemzetiségi adatbázisában 

Az Országos Széchényi Könyvtár szakdolgozati témajavaslatai 

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

peregrináció és magánkönyvtár 

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

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

különbözőségek) 

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

könyvállományának összehasonlítása 

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

állományának jellemzői ; ill. két  könyvtár összehasonlító elemzése 

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



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

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

felfedezett nyomtatványai) 

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

ajándékozási bejegyzések, kötés) 

8. Olvasóközönség a középkorban és a kora újkorban 

9. Könyvtárépítészet. Új könyvtárak 1975-től napjainkig Magyarországon 

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

11. Nemzetközi (könyvtári) stratégiák összehasonlító elemzése 

12. A jövő trendjeire vonatkozó elképzelések elemzése 

13. Külföldi nemzeti könyvtárak szolgáltatási portfóliója (összehasonlító elemzés) 

14. Könyvtáros továbbképzések, képzési tartalmak összehasonlító elemzése 

15. Korszerű könyvtáros kompetenciák 

16. Statisztika adatsorok elemzése (pl. a hazai könyvtárügy finanszírozásának tendenciája) 

17. Önkéntesség a könyvtárakban 

18. Jó gyakorlatok (bármely szolgáltatás kapcsán) bemutatása (hazai és nemzetközi) 

19. Törvényi szabályozás összehasonlító elemzése (pl. köteles példány-rendeletek az EU 

országaiban) 

20. A nemzeti könyvárak gyűjtőköreinek összehasonlítása 

21. A kulturális emlékezet megőrzése a digitális korban 

22. Az elektronikus könyvtári szolgáltatórendszerek (MOKKA, ODR, MOKKA-R, MEK, EPA 

stb.) múltja, jelene és jövője 


