
 
 

Képzési 

forma 
Munkarend 

Finanszírozási 

forma 

(HUF/félév) 

Képzési 

idő 

(félév) 

Felvételi követelmények 

M N A 

4 szóbeli felvételi 

M N K     300.000,- 

M L A 

4 szóbeli felvételi 

M L K     300.000,- 

A KÉPZÉS CÉLJA 

Olyan szakemberek képzése, akik megszerzett informatikai és könyvtártudományi ismereteik 

birtokában az információs társadalom alapintézményeiben: könyvtárakban, gazdasági, üzleti, 

közigazgatási, államigazgatási, valamint kulturális információszolgáltató intézményekben és 

központokban, kutatási és fejlesztési szervezetekben, továbbá egyéb informatikus könyvtáros 

képzettséget igénylő területeken – a korszerű információs technológia teljes eszköztárát 

hasznosítva – képesek az információs tartalmak előállításával, szervezésével, feldolgozásával, 

tájékoztatásával, hasznosításával kapcsolatos feladatok elvégzésére, valamint az ezekhez 

kapcsolódó szolgáltatások tervezésére és menedzselésére, a kultúra közvetítésére. Megfelelő 

ismeretekkel és tudással rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő 

folytatásához. 

 
 

A KÉPZÉS EREDMÉNYE 

a) A mesterképzési szakon végzett hallgató tudása 

Magas szinten ismeri, és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek 

megfelelően érti és értelmezi a könyvtár- és információtudomány helyét, kapcsolódási pontjait 

és szerepét más tudományterületekkel összefüggésben. Ismeri és érti azokat a hazai, európai és 

nemzetközi stratégiákat, irányelveket, jogi normákat, amelyek meghatározzák a könyvtár- és 

információtudomány aktuális kérdéseit, és kijelölik a könyvtárak szerepét az oktatási, képzési, 

kutatási és fejlesztési környezetben.  

Elmélyült ismeretekkel rendelkezik az információs és tudástársadalom, a szolgáltatásfejlesztés 

és szervezeti tudásmenedzsment, a kutatási és gazdasági szféra információs támogatása, a 

tudásdisszemináció, a tudáselőállítás, a tudásreprezentáció hagyományos és modern formái, a 

könyvtárak működtetése, az informatikai rendszerek és alkalmazások használata és a 

tartalomszolgáltatással kapcsolatos szabályozás területén.  

 

 

KÖNYVTÁRTUDOMÁNY 

mesterszak (MA) 

2020. 
 



Ismeri az információkezelés technológiáját és alkalmazza az informatikai, infokommunikációs 

eszközöket, módszereket, technikákat.  

Ismeri és érti a számítógépes információs rendszereket, működtetésüket, továbbá a 

digitalizálással, elektronikus dokumentumok létrehozásával, szolgáltatásával és megőrzésével 

kapcsolatos alap- és irányelveket, tevékenységeket könyvtári környezetben.  

Birtokolja a korszerű minőségmenedzsment, tudásmenedzsment és projektmenedzsment, 

valamint a szolgáltatások nyújtásával, tervezésével kapcsolatos módszertani tudástartalmakat.  

Birtokolja azokat az igénykutatási, minőségmenedzsment módszereket és technikákat, amelyek 

a tényleges és a potenciális könyvtár- és információhasználók szokásainak, igényeinek, 

elvárásainak felmérését és megismerését teszik lehetővé.  

Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a felhasználóképzés módszertanáról és a könyvtár- és 

információtudományi elektronikus tananyagok előállításának technikai és módszertani 

követelményeiről. 

b) A mesterképzési szakon végzett hallgató képességei 

Képes a szakmai feladatok megoldása során az önálló elemzésre, az információhasználat 

eredményeinek értékelésére, kutatások végzésére és a különböző következtetések 

szintetizálására az információmenedzsment problémáinak megoldása érdekében.  

Képes a meglévő információk új szempontok szerinti feldolgozására, valamint új információk 

előállításával hagyományos és webes tartalomszolgáltatás nyújtására, szöveges és 

multimediális információk archiválására, adatbázisok tervezésére, létrehozására, 

karbantartására és közreadására, az átvehető külföldi szakmai megoldások adaptálására.  

Képes az információelemzés és -tervezés módszereinek alkalmazására, a hatékony 

tájékoztatásra, a gazdasági, politikai, igazgatási, kulturális, tudományos és egyéb területeken 

jelentkező szakirodalmi információs igények magas szintű kielégítésére a hagyományos 

információforrások és a korszerű információs technológiák felhasználásával.  

Képes piacképes könyvtári szolgáltatások szervezésére, menedzselésére, működtetésére, 

minőségbiztosítására és folyamatos fejlesztésére, innovációra, a megfelelő gyakorlati és 

menedzsmenttechnikák alkalmazására a fenntartókkal, piaci szereplőkkel és felhasználókkal 

való kapcsolatokban.  

Képes a különböző típusú könyvtárakban, szaktájékoztatási és dokumentációs intézményekben, 

valamint az üzleti szférában az egyes szaktudományok területén magas szintű, önálló 

gyűjteményszervező, feldolgozó, rendszerező, tájékoztató munka végzésére magyar és idegen 

nyelven. 

Képes bibliometriai és tudománymetriai szolgáltatások nyújtására, a tudományos kutatómunka 

támogatására. Képes a könyvtári munkafolyamatok végrehajtásában történő hatékony 

közreműködésre, irányításra, eredményesen együttműködik az intézményen belüli és kívüli 

partnerekkel.  

Képes az intézménye számára befogadható és végrehajtható pályázatok felkutatására, a 

pályázati és a projektmunka irányítására.  

Képes segíteni az oktatásban, képzésben résztvevők információellátását, a tudományos kutatás 

és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét.  



Képes használó-képző tanfolyamok tartására és elektronikus tananyagok elkészítésére.  

Képes az általa ismert idegen nyelven könyvtártudományi szaknyelvi anyagokat értelmezni, 

idegen nyelvű adatbázisokban információkeresést végrehajtani, idegen nyelvű források 

felhasználásával szaktudományi tájékoztatást végezni és külföldi használókkal is 

kommunikálni. 

Kezdeményező és nyitott a szakmai innovációs törekvések irányába, támogatja és alkalmazza 

azokat, amelyek illeszkednek az intézményi és szakmai stratégiákhoz.  

Megfelelő vita- és kommunikációs készség, egészséges önbizalom és dinamizmus jellemzi a 

munkakör feladatainak elvállalásához, a feltárt problémák közös megoldása érdekében, 

valamint kezdeményező az új feladatok megvalósításában és az ezekhez szükséges hatáskörök 

kijelölésében.  

Elkötelezett a könyvtár- és információtudomány területén egyre nagyobb szerepet kapó 

minőségbiztosítási törekvésekkel szemben, minőségtudat és sikerorientáltság, stratégiai 

látásmód és szolgáltatásorientáltság jellemzi.  

Kellő motivációval rendelkezik a változó társadalmi igények felismerésére, reflexiójára, a 

folyamatos önképzésre, az életen át tartó tanulásra.  

Nyitott arra, hogy tudását és tapasztalatait megossza mind formális, mind nem formális keretek 

között a könyvtáros szakmai közösséggel vagy szélesebb használói és társadalmi csoportokkal. 

Elkötelezetten és aktívan támogat munkahelyi pozíciójában és a közéletben minden olyan 

törekvést, amely a társadalmi esélyegyenlőség javítását szolgálja, kiemelten a gyermekjogok, a 

fogyatékossággal élő és az egyes nemzetiségekhez tartozó személyek jogainak érvényesítése 

terén.  

Nyitott és elkötelezett a nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolásának minden együttműködési 

formája iránt, szakmai szervezetekben vállalt feladatok, nemzetközi kutatási vagy pályázati 

együttműködések vagy akár a személyes szakmai kapcsolattartás szintjén is. 

Megfelelő önismeret jellemzi, meglevő tudását és képességeit kritikusan értékeli és fejleszti. 

Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciális szakmai kérdések végiggondolását és 

adott források alapján történő kidolgozását.  

Önállóan, bátran és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésében, a 

szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában. Kialakított szakmai 

véleményét előre ismert döntési helyzetekben önállóan képviseli.  

Konfliktushelyzetekben határozottan dönt, és felelősséget vállal döntéseiért.  

Új, komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal azok környezeti és társadalmi hatásaiért. 

Felelősségteljesen építi fel szakmai karrierjét, és támogatja az általa irányított munkatársak 

szakmai életpályájának kibontakoztatását.  

Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése érdekében 

autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati 

tudását, képességeit.  



Önálló és felelős szerepet vállal a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek, valamint az 

érdekérvényesítő fórumok munkájában, ahol legjobb tudása szerint, elkötelezetten szolgálja és 

képviseli a szakmai érdekeket.  

Minden szervezeti, intézményi tevékenysége során felelős módon latba veti tudását és 

befolyását a minőségi munkavégzés elismertetése mellett.  

Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámítható kontextusokban a módszerek 

és technikák széles körét alkalmazza önállóan a gyakorlatban. 

 

FELVÉTELI INFORMÁCIÓ / JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK: 

A) A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok: 

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe  informatikus könyvtáros 

alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

szintű könyvtáros, informatikus könyvtáros szak. 

 

Egyéb diplomák esetén kreditelismertetési kérelmet kell benyújtani a Karra lehetőleg 

2020. január 6-ig, de legkésőbb 2020. március 31-ig! 
 

Egyéb diplomák esetén a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint 

szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről 

 társadalom- és bölcsészettudományok területéről legalább 2 kredit, 

 könyvtártan és információszervezés, menedzsment ismeretek területéről legalább 2 

kredit, 

 informatika területéről legalább 2 kredit, 

 kommunikációs ismeretek területéről legalább 2 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 8 kredittel rendelkezzen. A 

hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

A felvétel feltételéül meghatározott kreditek elismertetését a Kari Kreditátviteli Bizottságtól 

(továbbiakban: KKB) kell kérelmezni. A kérelmet űrlapon kell benyújtani. A KKB eljárását a 

TVSZ 9. §-ában foglalt rendelkezések szerint folytatja le, azzal az eltéréssel, hogy határozatát 

a kérelem benyújtását követő 30 napon belül köteles meghozni. A képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott esetben a KKB határozatában rendelkezik a hiányzó kreditek 

párhuzamos tanulmányokkal történő megszerzésének feltételeiről.  

A KKB határozatát a jelentkező a jelentkezési lapjához köteles mellékelni, vagy legkésőbb 

2020. július 9-ig beküldeni.  

Amennyiben a jelentkező olyan szakon szerzett oklevelet, amely a képzési is kimeneti 

követelmények szerint a mesterképzésbe történő belépésnél teljes kreditérték beszámításával 

vehető figyelembe, a jelentkezőnek elegendő az adott szakon szerzett oklevél másolatát csatolni 

a jelentkezéséhez, és nem szükséges kreditelismertetési eljárást kezdeményeznie. 

 

  

http://btk.pte.hu/urlapok/kreditelismertetesi_urlap


B) A szóbeli felvételi vizsga  

A szóbeli vizsga vizsgabizottság előtt zajlik, a szóbeli vizsga tárgyköreit, szakirodalmát a Kar 

a honlapon közzéteszi. A honlapon közzétett tárgykörök alapján a jelentkező a vizsga előtt 

nyilatkozik az általa választott tárgykörről, ami a felvételi elbeszélgetés alapját képezi. 

Ha a jelentkező egyéb szakokra is jelentkezik a Karon (ezek lehetnek: andragógia, emberi 

erőforrás tanácsadó, kulturális mediáció, kulturális örökség tanulmányok), akkor a 

könyvtártudomány MA szak felvételi beszélgetésén elfogadjuk az andragógia, emberi erőforrás 

tanácsadó, kulturális mediáció vagy kulturális örökség mesterszak témáinak bármelyikét, amely 

kicsit is illeszkedik az információs társadalom témakörhöz!  

A szakon a témaválasztást ezen az űrlapon előre jelezni kell!  

 

 

C) Pontszámítás 

A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni az alábbiak szerint: 

 

a) a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy  

b) a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával. 

  

A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont, a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 

felvételi vizsgapont, egyéb többletteljesítményért, előnyben részesítés alapján összesen 

legfeljebb 10 többletpont adható. A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni, 

amelyik a jelentkező számára előnyösebb. 

A szakon felvételi beszélgetésre kerül sor, ennek tárgykörei (előképzettségtől függően): 

pedagógia, pszichológia (személyiséglélektan, szociálpszichológia), és szociológia. 

 

KÉPZÉSI JELLEMZŐK 

Képzési terület: társadalomtudomány 

Képzés kezdete: 2020. szeptember 

Helyszín: Pécs 

Foglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: naponta,  

levelező munkarendben: havonta egyszer három nap (általában 

csütörtöktől szombatig) 

 

FŐBB SZAKTERÜLETEK 

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

 társadalom- és bölcsészettudományok 5-15 kredit; 

 tartalommenedzsment, tudásgazdálkodás 10-25 kredit; 

 tudománymetria, kutatástámogatás 5-15 kredit; 

 gazdasági és vezetési ismeretek, szervezetfejlesztés 5-15 kredit; 

 szaknyelvi ismeretek 4-10 kredit; 

 választható szakspecifikus szakmai ismeretek 35-50 kredit. 

 

Nyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, 

középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány 

vagy oklevél szükséges. 

A szakmai gyakorlat könyvtárakban és információszolgáltató szervezetekben végzett 

gyakorlatokat foglalja magában. Az összesen minimum 150 óra időtartamú szakmai 

gyakorlatok követelményeit a képzés tanterve határozza meg. Kreditértéke10 kredit. 

https://btk.pte.hu/urlapok/temavalasztas_konyvtartudomany_ma


 

SPECIALIZÁCIÓ 

 Szaktudományi (kutatásfejlesztési) információmenedzser specializáció  

Célja olyan információközvetítő szakemberek képzése, akik magas szintű ismeretekkel 

rendelkeznek mind az adott diszciplína, mind pedig könyvtári, információ- és 

könyvtártudományi területen, s akik e két (vagy akár több) tudományterületet innovatív módon 

tudják integrálni a lehető legjobb tudományos és szakmai tájékoztatás, információfeldolgozás 

és közvetítés érdekében. A magas színvonalú szakmai munka eredményeként megjelenő 

információs termékeket képesek lesznek piaci szemlélettel értékesíteni, a kutatásokba és a 

fejlesztésekbe integrálni, hogy a könyvtárak és tájékoztató intézmények produktumai a 

kialakulóban lévő hazai információs társadalom valódi gazdasági tényezőiévé váljanak. A 

szaktudományi (kutatásfejlesztési) információmenedzser specializációt végzett hallgatók – 

tudásuk és felkészültségük alapján – a könyvtárak, a tájékoztató, illetve az információs 

intézmények hagyományos és digitális információs forrásainak, valamint nemzetközi és 

nemzeti dokumentum- és adatbázisok felhasználásával a kutatási és fejlesztési tervek 

megvalósításának legfontosabb információs infrastruktúra feltételeit teremtik meg. A 

hagyományos egyetemi képzés keretében külön-külön szakterületeken, sőt, többnyire 

különböző egyetemeken és karokon folyó, több tudományterületet és tudományágat integráló 

ismeretek legfontosabb elemei lesznek: az információs gazdaság, az információs piac elemző 

ismerete; a könyvtárakban megjelenő, illetve a könyvtárakban keletkező információk 

gazdasági, és piaci szemléletű értékesítése; az információs piac igényeinek kielégítése. 

 

AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ SZAKKÉPZETTSÉG MEGNEVEZÉSE 

okleveles informatikus könyvtáros ( Librarian and Information Scientist) 

 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK 

A végzett hallgatók aktívan részt vehetnek a könyvtárak, a tájékoztató, illetve az információs 

intézmények hagyományos és digitális információs forrásai kiépítésében és működtetésében. A 

nemzetközi, illetve nemzeti dokumentum- és adatbázisok felhasználásával közreműködnek a 

kutatási és fejlesztési tervek megvalósításához elengedhetetlen információs infrastrukturális 

feltételek megteremtésében és kreatív hasznosításában. 

 

TOVÁBBLÉPÉSI  LEHETŐSÉG A TANÁRKÉPZÉSBE 

2 féléves könyvtárostanár mesterképzés   

 

ELÉRHETŐSÉGEK 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

Felvételi és Oktatásszervezési Iroda 

Tel./Fax.: 72/501-513 

E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu  

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu  

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet 

Intézeti honlap: http://btk.pte.hu/hfmi  
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