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Dr. Béres Judit
1. Aldus Manutius nyomtatványai a pécsi Klimó Könyvtár állományában.
2. A 18-21. századi magyar sajtótörténet egyik sajtótermékének történeti bemutatása, egy
választott időszak annotált repertóriumával.
3. Egy helyi érdekű olvasókör történetének feldolgozása.
4. A biblioterápia (irodalomterápia) és a meseterápia alkalmazási lehetőségei a
közkönyvtárakban, az iskolai könyvtárakban, illetve más intézményekben és
célcsoportoknál.
5. A kritikai gondolkodás tanításának módszertana és adaptálhatósága a hazai és külföldi
(könyvtár)pedagógiában.
6. Külföldi és hazai olvasóvá nevelési programok (pl. Bookstart, Born to Read, Nati per
leggere) tartalma, sikere, adaptálhatósága.
7. Az olvasás-, könyv-, könyvtárnépszerűsítés jó gyakorlatai hazánkban és külföldön pl.
kisgyermekes családokat és kamaszokat megcélzó programok.
8. Középiskolások és egyetemisták olvasási szokásai – az országos mérések tükrében.
Dr. Egervári Dóra
1. A 21. század és az információs társadalom legújabb kihívásai.
2. A digitális bennszülöttek és a digitális bevándorlók az információs társadalomban.
3. A könyvtárismeret és könyvtárhasználat oktatásának legújabb lehetőségei.
4. Egyes társadalmi csoportok (kutatók, szakemberek, felsőoktatási hallgatók, PhDjelöltek stb.) szakirodalom-használati és információszerzési szokásainak vizsgálata.

5. Az információs kompetenciák kialakításának és fejlesztésének lehetőségei, módszerei.
6. A könyvtárak szerepe, lehetőségei az információs műveltség fejlesztésében.
Dr. Gyurcsó Júlia
________________________________________
1. Az iskolai könyvtárak története a kezdetektől napjainkig.
2. Iskolai könyvtárak külföldön.
3. Összehasonlító könyvtártudomány.
4. Kettős funkciójú könyvtárak itthon és külföldön.
5. Egy szabadon választott iskolai könyvtár könyvtárpedagógiai programja.
6. Hátrányos helyzetű olvasók az iskolai könyvtárban.
7. A siketek és halláskárosultak könyvtári ellátása és a könyvtáros hivatás gyakorlásának
lehetőségei hallássérültek számára. Hazai helyzetkép és nemzetközi kitekintés.
8. Minőségmenedzsment a könyvtárban.
9. A PTE gyakorló- és partneriskoláinak könyvtárai.

Dr. Varga Katalin

1.

Egy meghatározott könyvtárhasználói csoport kérdéseinek tematikai elemzése a
könyvtárak tartalmi feltárásának szempontjából.

2.

Hazai és külföldi könyvtári adatbázisok tartalmi feltáró rendszereinek összehasonlító
elemzése.

3.

Az automatikus osztályozás elmélete és gyakorlata.

4.

Az ETO jövője az online katalógusok világában.

5.

A KÖZTAURUSZ szókincsének és hivatkozásrendszerének elemzése egy konkrét
tématerületen.

6.

A közös katalógusok tartalmi feltáró rendszerének lehetséges megoldásai.

7.

Tartalomelemzés (content analysis) a kutatásban és a könyvtárban lehetséges
kapcsolódási pontok.

8.

Adatbázis, bibliográfia illetve repertórium készítése egy kisebb, még feldolgozatlan
könyv-, illetve dokumentumgyűjteményről.

9.

A mai magyar információs társadalom új kihívásai (könyvtári rendszer, oktatási
rendszer, az információs műveltség stb.)

Dr. Tóth Máté
1. A könyvtár mint közösségi tér. Jó gyakorlatok, speciális szolgáltatások itthon és
külföldön.
2. Az Európai Unió szerepe a közgyűjtemények digitalizálási tevékenységének
összehangolásában.
3. Digitalizálási projektek.
4. Könyvtárépítészeti projektek Magyarországon és külföldön.
5. Speciális célcsoportoknak nyújtott könyvtári szolgáltatások.
6. Olvasás- és könyvtárhasználati kutatás.
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