
Informatikus könyvtáros alapszak (BA) 

Könyvtár-és Információtudományi Tanszék 

Mit nyújtunk a képzés során? 

 korszerű könyvtárosi ismeretekre és informatikai tudásra tehetsz szert, melyek birtokában mintegy 

négyezer, különböző típusú hazai könyvtár és számos további információmenedzsmenttel foglalkozó 

cég álláshelyeire pályázhatsz  

 megismerheted a könyvtár- és információtudomány alapfogalmait, a könyvtári munka különböző 

területeit, a gyűjteményszervezés, a feldolgozás, a működtetés és a szolgáltatások nyújtásának 

alapelveit és gyakorlatát  

 ismereteket szerezhetsz az informatikai és infokommunikációs eszközök, módszerek, technikák 

alkalmazásának, hasznosításának módjairól, lehetőségeiről 

 a könyvtári gyakorlatokon részt vehetsz az olvasók kiszolgálásában és jártasságra tehetsz szert a 

könyvtári munka valamennyi területén 

 tanulhatsz még kommunikációs, szervezési, marketing, kapcsolattartási és kapcsolatépítési, 

tervezési, projektvezetési, minőségirányítási, humánerőforrás fejlesztési ismereteket és 

technikákat is.  

 

Mit kínálunk még? 

 kiváló szakmai gyakorlóhelyeket az ország jelentős könyvtáraiban, amelyek gyakran 

álláslehetőséget is kínálnak hallgatóinknak  

 bekapcsolódási lehetőséget a könyvtáros szakmai szervezetek munkájába, pályázatokon való 

részvételt 

 a tudományos diákköri munka és tehetséggondozás támogatását 

 

Mire tesz alkalmassá a diplomád? 

 A könyvtárakban dolgozhatsz mint informatikus könyvtáros, bibliográfus, feldolgozó könyvtáros, 

gyermekkönyvtáros, gyűjteményszervező, helyismereti könyvtáros, olvasószolgálati könyvtáros, 

tájékoztató, szaktájékoztató, zenei könyvtáros, rendszerkönyvtáros, kutatástámogató könyvtáros 

(lásd az alábbi szakmatérképet). 

 Adat-és információkezeléssel foglalkozó cégeknél elláthatsz információmenedzselési feladatokat 

(lásd az alábbi szakmatérképet).  

 

 

 

 

 



 

Informatikus-könyvtáros szakmatérkép 

 

Képzés ideje  

6 félév (alapszak) 

 

 

Könyvtárostanár - Osztatlan tanári mesterszak (kétszakos képzésben – felvehető második szakként) 

 

Mit nyújtunk a képzés során?  

 elsajátíthatod az oktatási, nevelési módszerek hazai és nemzetközi gyakorlatait 

 megismerheted a könyvtár- és információtudomány sajátosságait, terminológiáját és a könyvtárosi 

munka közkönyvtári valamint iskolai környezetben alkalmazott módszereit 

 megismerheted a könyvtárpedagógia elméletét és gyakorlatát 

 alkalmazható ismereteket szerezhetsz az informatikai, infokommunikációs eszközökről, 

módszerekről, továbbá a digitalizálással, elektronikus dokumentumok létrehozásával kapcsolatos 

alapelvekről 

Mit kínálunk még?  

 bekapcsolódási lehetőséget a könyvtáros szakmai szervezetek munkájába, az iskolai oktatási-

nevelési munkába, pályázatokon való részvételt 



 a tudományos diákköri munka és tehetséggondozás támogatását 

Mire tesz alkalmassá a diplomád?  

 nevelési-oktatási intézmények könyvtáraiban könyvtárostanárként, a közkönyvtárakban és a kettős 

funkciójú könyvtárakban pedig informatikus könyvtáros szakmai munkakörökben dolgozhatsz 

 képes lehetsz az információs műveltség mentori és pedagógiai munkájának ellátására különböző 

intézménytípusokban 

Képzés ideje  

10 félév (osztatlan tanárszak) 

Info 

Felvehető második szakként 

 


