Irodalomtudományi Doktori Iskola
Könyvtártudomány program
Felvételi tematika
I. Témakör
Írás-, könyv- és könyvtártörténet
1. Az írás kialakulása, fejlődése, a piktogramtól a betűírásig
2. Görög és római könyvkultúra, a keresztény könyvtárkultúra és a peregrináció
3. A karoling reneszánsz, írás- és a könyvkultúra
4. A középkori kódexek és a kolostori könyvtárak
5. A Corvin könyvtár
6. A könyvnyomtatás feltalálása és jelentősége. Gutenberg élete és munkássága. A nyomdászat elterjedése Európában a 15. században
7. A könyvnyomtatás kezdete Magyarországon. Hess András budai műhelye. A második magyar ősnyomda. Az ősnyomtatványok
8. A reformáció és a nyomdászat Európában és Magyarországon
9. Az ellenreformáció és a nyomdászat. A nagyszombati jezsuita, majd egyetemi nyomda az ellenreformáció szolgálatában
10. Misztótfalusi Kis Miklós nyomdászati és kiadói tevékenysége. Régi magyar nyomtatványok
11. A modern könyvművészet külföldön a 19. század végén és a 20. században. W. Morris és követői
12. A magyar könyvkultúra fejlődése 1700-tól 1867-ig
13. A magyar könyvkultúra a dualizmus idején (1849xyxy1918)
14. A magyar könyvművészet a 20. század elején. A Nyugat kiadó, a Kner- és Tevan-nyomda
15. A magyar sajtó története a kezdetektől 1848/49-ig. Kossuth Lajos szerkesztői és publicisztikai tevékenysége
16. A magyar sajtó az önkényuralom korában és a dualizmus idején (1849xyxy1918)
17. Pártpolitikai sajtó xyxy üzleti szellemű sajtó (Pesti Napló, Pesti Hírlap, Est-konszern)
18. A Nyugat és előzményei
19. Az első világháború sajtóviszonyai. Sajtóélet az 1930-as évek második feléig
20. A második világháború időszakának sajtóviszonyai (zsidótörvények, sajtókamara, nyilas irányítás, Magyar Nemzet)
21. A polgári könyvtári kultúra sajátosságai. Új könyvtártípusok; nemzeti könyvtár, tudományos szakkönyvtárak, közművelődési, iskolai könyvtárak
22. Az angol és amerikai könyvtárügy a kapitalizmus időszakában
23. A magyar könyvtárak a felvilágosodás idején és a reformkorban
24. A magyar könyvtári kultúra a dualizmus időszakában. Nemzeti könyvtár, tudományos szakkönyvtárak, közművelődési, iskolai könyvtárak
25. Szabó Ervin könyvtárügyi törekvései. A Fővárosi Könyvtár
26. A magyar könyvkiadás helyzete az első világháborút követő években. A stabilizációs periódus jelenségei. Új piacszemlélet és a könyvterjesztés új útjai
27. A könyvkiadás ki sés nagy cégei és egymáshoz való viszonyuk (Athenaeum, Franklin, Révai, Singer és Wolfner, Dante, Genius, Nyugat kiadó, Amicus, Cserépfalvi stb.)
28. A magyar könyv- és lapkiadás külföldön (emigrációs könyv- és lapkiadás, a szomszédos országok magyar nyelvű könyv- és lapkiadói)
29. Polgári humanizmus és fasizálódás 1938 után a magyar könyvkiadásban. Magyar könyvkiadás az 1940-es évek elején. A szellemi honvédelem
30. A könyvtárügy a két világháború között (közkönyvtárügy, a nagy gyűjtemények helyzete, közművelődési könyvtárak). A könyvtárügy fejlődése és új tendenciái külföldön 1920 és 1945 között
31. A könyvkiadás és könyvterjesztés államosítása 1945 után. Szakosított kiadói szervezet
32. A közkönyvtárügy fejlődése 1945 után
II. Témakör
A történeti tárgyakon kívüli könyvtártudományi és informatikai témakörök
Könyvtártan, könyvtárügy
1. A gyűjteményszervezés fogalma, résztevékenységei és módszerei
2. A könyvtári rendszer Magyarországon a rendszerváltás előtt
3. A jelenlegi könyvtári rendszer Magyarországon xyxy fenntartása, irányítása és kérdései
4. A könyvtárak nyilvántartása, könyvtári statisztika, nyilvános könyvtárak jegyzéke
5. A központi szolgáltatások fogalma, köre
6. A könyvtári együttműködés formái. Hazai és nemzetközi együttműködési típusok
7. Az IFLA tevékenysége, szervezete, hatása a nemzeti könyvtári rendszerekre
8. Az MKE és az IKSZ tevékenysége, jelentősége a magyar könyvtárügyben
9. A KMK története és jogutódja, a Könyvtári Intézet hatásköre, működése
10. A MOKKA
11. Az ODR
12. Az 1997. évi CXL. törvény könyvtári, könyvtárügyi vonatkozásai és későbbi fejleményei
13. A könyvtárellátás hazai intézményrendszere. A gyarapítás segítésének lehetőségei
Könyvtári tájékoztatás
Alapfogalmak
14. Az információ egységei (metron, logon, kognitívum)
15. A feltárás szintjei
16. Az információhordozók reprezentációi
17. A tájékoztatás eszközrendszerei: katalógustípusok, dokumentációs műfajok, bibliográfiák
18. A bibliográfia fogalma
19. A bibliográfia típusai
20. A bibliográfia története (kéziratosság, a könyvnyomtatás kézműipari szakasza, a bibliográfia kiterjedése a nagyipari szakaszban, az informatika korszaka)
A faktografikus tájékoztatás
21. Az adattárak típusai
22. Általános egyetemes bibliográfiák
Általános tájékoztatás
23. Nemzeti bibliográfia
24. A nemzeti bibliográfia fogalma
25. A nemzeti bibliográfia mint rendszer
26. A nemzeti bibliográfia kialakulása
27. A magyar nemzeti bibliográfia kezdetei (XVIII. század)
28. A magyar nemzeti bibliográfia kifejlődése (XIX. század: nagy művek és kiemelkedő bibliográfusok)
29. A magyar nemzeti bibliográfia a második világháború előtt
30. A magyar nemzeti bibliográfia mai rendszere
31. Magyar sajtóbibliográfiák és repertóriumok
32. Életrajzi lexikonok
33. A határon túli magyar könyvkiadás bibliográfiai megközelítése
34. A német, francia, angol, amerikai, olasz, orosz könyvkiadás bibliográfiai számbavétele
Információkereső nyelvek
23. Az ETO
24. A pre- és posztkoordináció fogalma, az alkalmazásukra épülő rendszerek
25. A tezaurusz
26. Multinacionális tartalomszolgáltatók (pl. Dialog Corporation) parancsnyelvének részletes ismertetése
27. Multinacionális tartalomszolgáltatók (pl. Dialog Corporation) menürendszerű keresőrendszerének ismertetése
Elektronikus tájékoztatás, digitális kultúra
40. Az EISZ
41. A LibInfo
42. A MEK
43. A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ
44. Az OSZK elektronikus szolgáltatásai
45. Az internet története, felépítése és működése
46. A World Wide Web története, felépítése és működése
47. A hazánkban elterjedt internet hálózati technológiák
48. Az internet és a web keresőeszközei
49. A Dublin Core
50. Elektronikus dokumentumok katalogizálásának problémái, módszerei
51. Integrált könyvtári rendszerek: hazai körkép
52. Integrált könyvtári rendszerek: egy konkrét rendszer részletes ismertetése
Könyvtári és információs menedzsment
53. A vezetői munka természete, jellegzetességei, a teljes körű minőségelvű vezetés (TQM)
54. A stratégiai tervezés
55. A változások menedzselése
56. A nonprofit szervezetek sajátosságai a könyvtár működtetése és finanszírozása szempontjából
57. Az általános rendszerelmélet és rendszerszemlélet fogalma és alkalmazása a könyvtári menedzsmentben
58. A teljes körű minőségelvű vezetés
59. A könyvtári munka tervezésének menete, segédletei és módszerei
60. Projektmunka, projektmenedzsment
61. A döntéshozatal fogalma, folyamata, típusai és irányítóelvei
62. A szervezet fogalma, a szervezetxyxycélxyxytevékenység egysége

A felvételi vizsga során a jelölt kérdéseket kap mind a két nagy témakörből, továbbá tervezett értekezésének a témájából. A felvételi bizottság kéri mind a szakdolgozat, mind a jelölt publikációinak bemutatását.

