
KÖNYVTÁRI SZAKEMBER 
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Könyvtári szakember  

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő 

megnevezése: 

• szakképzettség: Könyvtári szakember  

• a szakképzettség angol nyelvű megnevezése: library expert  

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudományi 

4. A felvétel feltételei: 

A képzésben bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal 
(MA) valamint főiskolai /egyetemi végzettséggel rendelkezők vehetnek részt.  
 
5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév. 

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit. 

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető 

ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása 

konkrét környezetben, tevékenységrendszerben 

A szakirányú továbbképzési szakon végzettek 

Ismerik: 

– a hazai és európai uniós könyvtári intézményrendszereket, programokat;  

– a gyűjteményszervezést, állománygondozást, könyvtári szolgáltatásokat, könyvtárpolitikát 

és könyvtárvezetést  

– gyűjteményszervezéssel, a formai és tartalmi feldolgozással, a keresőrendszerek 

működtetésével, fejlesztésével, valamint a szolgáltatások nyújtásával és tervezésével 

kapcsolatos alapelveket;  

– a feladataik ellátásához szükséges könyvtári menedzsment és minőségfejlesztési 

alapfogalmakat.  

 

Képesek: 

• szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására;  

• a könyvtáros munkához szükséges szóbeli, írásbeli, idegen nyelvi, interperszonális és a 

felhasználókkal való kommunikációs, prezentációs, készségek elsajátítására, 

fejlesztésére;  
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• információk rendszerezésére és feldolgozására;  

• az elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;  

• vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, 

adatsorok, vizuális szövegek megértésére, értelmezésére.  

Alkalmasak: 

• állománygyarapítás céljából a rendelőjegyzék megírására, a beérkezett anyagok 

nyilvántartásba vételére  

• a törlési jegyzék elkészítésére, a törlések dokumentálására, a cédulák kiemelése a 

katalógusból  

• a könyvek raktári nyilvántartásának vezetése, a raktári jelzet megállapítása, a 

dokumentumok jelölése és szétosztása  

• könyvtárhasználók beírása, a kölcsönzés, a használat feltételeinek ismertetése, a 

dokumentumok kiadása és visszavétele, a kölcsönzési nyilvántartások karbantartása, 

értesítések, felszólítások írása  

• tagsági, késedelmi, térítési díjak kirovása, nyugtázása, nyilvántartása  

• a könyvtár szolgáltatásainak, használati szabályainak ismertetésére, eligazításra 

• Könyvtárhasználati óra megtartására 

 

Rendelkeznek: 

A szakképzettségének megfelelő munkakör ellátásához szükséges szakmai kompetenciákkal.   
 

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb 

ismeretkörökhöz rendelt kreditérték 

8.1. Alapozó tárgyak: 12-15 kredit 

könyvtár- és információtudományi ismeretek; Írás-, könyv-, sajtó- és könyvtártörténet 

8.2. Szakmai törzsanyag: 30–35 kredit: 

információs rendszerek; hálózati ismeretek; tájékoztatás, kommunikáció, 

olvasásismeret, információforrások; osztályozási rendszerek; Formai feltárás, 

dokumentum-leírás; információelmélet, adatbázis-építés és - kezelés, 

könyvtárgépesítés  

8.3. Szabadon választható ismeretek: 3-6 kredit 

Elmélet – gyakorlat aránya: 40- 60%.  
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9. A szakdolgozat kreditértéke: 5 kredit. 


