
A szóbeli felvételi témakörei 

KÖNYVTÁROSTANÁR 

mesterképzési szakra 
(csak az egyik tárgykörön belül kell egyetlen témát kiválasztani): 

 
Témakörök az ANDRAGÓGIA tárgykörében a 

mesterképzések felvételi szakmai elbeszélgetéséhez: 

1. Az életen át tartó tanulás megvalósulásának lehetőségei Magyarországon; 

2. Esélyegyenlőség és felnőttkori tanulás; 

3. Munkaerőpiac és felnőttoktatás. 

4. Az elektronikus tanulástámogatás jelenkori lehetőségei a felnőttképzésben. 

Javasolt irodalom: 

• Csoma Gyula: Az esélyegyenlítő oktatás mint utópia I–II. 

(http://epa.oszk.hu/00000/00035/00109/2006-12-ta-Csoma-Eselyegyenlito.html ) 

(http://www.epa.oszk.hu/00000/00035/00110/2007-01-ta- 

CsomaEselyegyenlito.html ) 

• Felnőttoktatás-, képzés. Statisztikai Tükör. VII. évf. 17. 

(http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/felnottoktatas.pdf) 

OFI (2010) Jelentés a magyar közoktatásról. 

(http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/jelentes-2010/tartalomjegyzek ) 

• Radácsi Imre, Dr. Benedek Andrásné (szerk.)2005.) Az e-learning a 

felnőttképzésben. (Trendek, perspektívák, európai környezet) Budpaest: Nemzeti 

Felnőttképzési Intézet. 

(http://mek.oszk.hu/06500/06555/06555.pdf ) 

Szak és felnőttképzés. 

(https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=398 ) 

• Felnőttképzési Szemle. (http://feflearning.hu/tiki-index.php ) 

• TKA (2012) Munkaerőpiac orientált felnőttoktatás - Ötletek, bevált gyakorlatok 

az „Új készségek és munkahelyek” nevű európai kezdeményezéshez. 

(http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=254) 
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Témakörök a PEDAGÓGIA tárgykörében a 

mesterképzések felvételi szakmai elbeszélgetéséhez: 

1. Eredményesség és oktatás 

2. Esélyegyenlőség és oktatás 

3. Új műveltségi tartalmak a közoktatásban Javasolt irodalom: 

• Az Új Pedagógiai Szemle 2012–2013. évfolyamának számai 

• Halász G. – Lannert J. (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest, 

2007. 

 

 

Témakörök a PSZICHOLÓGIA tárgykörében a 

mesterképzések felvételi szakmai elbeszélgetéséhez: 

Személyiséglélektan 

1. A személyiség fogalmának pszichológiai megközelítései 

2. A személyiség kutatásának és mérésének módszerei Javasolt irodalom: 

• Charles S. Carver – Michael F. Scheier: Személyiségpszichológia. 

Osiris tankönyvek. Bp., 2006, Osiris Kiadó 

• Gyöngyösiné Kiss Enikő – Oláh Attila: Vázlatok a személyiségről. A 

személyiséglélektan alapvető irányzatainak tükrében. Bp., 2007, Új 

Mandátum Könyvkiadó. 

 
Szociálpszichológia 

1. A szociálpszichológia alapjelenségei 

2. A társas kapcsolatok pszichológiai szempontú értelmezése Javasolt 

irodalom: 

• Aronson, E.: A társas lény. Bp., 2008, Akadémiai kiadó. 

• Eysenck, H.J. – Eysenck, M.: Elmevadászat. A megfigyelt lélek. Bp. 2001, 

Kairosz kiadó. 



Témakörök a SZOCIOLÓGIA tárgykörében a 

mesterképzések felvételi szakmai elbeszélgetéséhez: 

 
1. Ismertesse a társadalomszerkezet változásának és a társadalmi mobilitás 

összefüggéseit, különös tekintettel a magyar viszonyok utóbbi 60 évére. 

Javasolt irodalom: 

• Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 

• Bukodi Erzsébet (2006).: Társadalmunk szerkezete különböző nézőpontokból. 

In: Kovách Imre(szerk.)Társadalmi metszetek. Bp.: Napvilág Kiadó 

• Kolosi Tamás- Keller Tamás (2010): Kikristályosodó társadalomszerkezet. 

In: Társadalmi Riport 2010 Bp.: TÁRKI 

• Blaskó Zsuzsa: Kulturális reprodukció vagy kulturális mobilitás ?= 

Szociológiai Szemle 2002/2. pp.3-27 

 
2. Ismertesse a hazai szegénység, mélyszegénység, gyermekszegénység társadalmi 

jelenségének tüneteit és okait! Értékelje a mai hazai intézkedési programok hatását, 

valamint a LÉT mozgalom nemzetközi és hazai kezdeményezéseit, várható 

társadalompolitikai hatásait. 

Javasolt irodalom: 

• Ferge Zsuzsa (2006): Struktúra és szegénység ( 479-499.p.) In: Társadalmi 

metszetek. Hatalom, érdek, individualizáció és egyenlőtlenség a mai 

Magyarországon. Szociológiai tanulmányok. [Szerk.]: Kovách Imre. Bp. 

Napvilág Kiadó 

• http://www.fergezsuzsa.hu/hu/download 

• Spéder Zsolt (2002): A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. 

Budapest, Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég 

Kiadó. 

• Kopp Mária (szerk.): A magyar lelkiállapot, 2008. Esélyerősítés és életminőség 

a mai magyar társadalomban, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. 

• ÉS vita 2013. november-2014. márciusi számok vitaanyaga. 

http://www.fergezsuzsa.hu/hu/download


3. Mutassa be a magyar népesség művelődési szokásait, különös tekintettel a kulturális 

fogyasztás szokásaira! 

Javasolt irodalom: 

• Találkozás a kultúrával kötetei: Magyar Művelődési Intézet MTA 

Szociológiai Intézet 1-7. kötetei, Megtalálható még: 

http://www.mmi.hu/palyaztk/talalk_kulturaval.htm 

• Antalóczy Tímea – Füstös László – Hankiss Elemér (2010): 

Magyarország kulturális térképe. In: Mire jó a kultúra? Jelentés a magyar 

kultúra állapotáról 2.sz. Bp.: Magna produkció 

 

Témakörök a FILOZÓFIA tárgykörében a 

mesterképzések felvételi szakmai elbeszélgetéséhez: 

1. A digitális kultúra. A kommunikáció és információ központi szerepe a modern és 

posztmodern társadalmakban. A digitális eszközök használatának 

következményei 

2. Az internet filozófiája. A világháló szerepe a kultúrában és a kortárs művelődésben 

3. A globalizáció jelensége a kultúra területén 

4. A modern kor bírálata és a posztmodern kultúrafelfogás Javasolt irodalom: 

• M. McLuhan: A Gutenberg-galaxis. Trezor Kiadó, Budapest, 2001. 

• Maróti A.: Sokszemszögből a kultúráról. Trefort Kiadó, Budapest, 2005. 

• Nyíri K.: A hagyomány filozófiája. T-Twins-Lukács Archívum, Budapest, 1994. 

• Nyíri K.: Globális társadalom és lokális kultúra a hálózottság 

korában. http://www.hunfi.hu/nyiri/tutzinghn.htm (2010. november 

10.) 

• Szécsi G. : Nyelv, média, közösség. Gondolat kiadó, Budapest, 2013. 

 

 

 

Témakör a SZAKMAI tárgykörben 

a mesterképzések felvételi szakmai elbeszélgetéséhez: 

1. A könyvtár szerepe a magyar információs társadalomban. 

Javasolt irodalom: (egyet válasszon a felsoroltak közül): 

http://www.mmi.hu/palyaztk/talalk_kulturaval.htm
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• Csepeli György – Prazsák Gergő: Örök visszatérés? Társadalom az információs 

korban. Bp., Jószöveg, 2010. 

• Csík Tibor (szerk.): Információs műveltség és oktatásügy nemzetközi szemle. 

Bp., Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2006. 

http://www.tankonyvtar.hu/site/upload/doc/b10031.doc 

• Kerekes Pál: Az elektronikus könyv. Bp., Ad Librum, 2010. 

• Koltay Tibor: Virtuális, elektronikus, digitális. Elméleti ismeretek a 21. 

század könyvtárához. Bp., Typotext, 2007. 

http://www.tankonyvtar.hu/site/upload/pdf/b10095.pdf 

• Poprády Géza: Könyvtári trendek. In: Horváth Tibor, Papp István (szerk.): 

Könyvtárosok kézikönyve, 5. köt. Bp., Osiris, 2003. 13–62. p. 

• Sipos Anna Magdolna: Könyvtárak az információs társadalomban. = 

Tudásmenedzsment, 7. évf., 2006. 2. sz. 40-60. p. 

http://www.feek.pte.hu/tudasmenedzsment/full/72szam.pdf (2011. febr.10.) 

• Varga Katalin (szerk.): A 21. század műveltsége: E-könyv az 

információs műveltségről. URL: http://mek.oszk.hu/06300/06355 

• BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központja: Magyar 

információs társadalom jelentés 1998–2008. Bp., ITTK, 2007. december. In: 

http://www.ittk.hu/images/stories/bme/evkonyv/ittk_mitj_1998-2008.pdf (2011. 

febr.10.) 

• Egy fejezet „Az információs társadalom. Az elmélettől a politikai gyakorlatig.” c. 

tankönyvből. 

http://www.ittk.hu/images/stories/bme/netis_course_book_hungarian.pdf (2011. 

febr.10.) 

• Az Információs Társadalom c. folyóirat utolsó 2 évfolyama. 

• Könyvtári Figyelő c. folyóirat utolsó 2 évfolyama. 

• A mai magyar sajtóban folyó viták a digitális és hagyományos könyvtárakról. 
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