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INFORMATIKUS
KÖNYVTÁROS

BA képzés

MIT TANULHATSZ NÁLUNK?
Kocka vagy, esetleg könyvmoly? Netán mindkettő?
Válassz minket!
Érdekelnek a könyvek, de a számítógépet is szereted?
Szeretsz olvasni, de programozni is lenne kedved? Akkor az informatikus könyvtáros szakon van a
helyed! Nemcsak a képzés lesz éppen rád szabva, de
a diplomával is jól jársz, hiszen az itt végzettek 95%-a
garantáltan kap állást a szakmában akár könyvtárosként, akár informatikusként!
Az alapképzés 6 féléves. Törzsanyagában megismerkedhetsz a magyar művelődéstörténet, kultúra alapjaival, tanulhatsz kommunikációelméletet,
megtudhatod, mi jellemzi azt az információs társadalmat, amelyben élsz, kiderül, van-e a könyvnek és
az olvasásnak jövője is, vagy csak múltja.
Rengeteg gyakorlati órád lesz, ahol mindent elsajátíthatsz, amit egy könyvtárban dolgozva tudnod kell,
és ahol alaposan megtanulod az alkalmazott informatika alapjait is: a keresőrendszerek működését,
az adatbázis-építést, és -kezelést, tanulsz hálózati
ismereteket és programozást.
A képzést komoly gyakorlati képzés egészíti ki az
ország egyik legjobb tudományos könyvgyűjteményében, a Szegedi Tudományegyetem Klebersberg
Könyvtárában, a szintén kincsekkel rendelkező
Somogyi Könyvtárban és egy nagy informatikai cégnél. Itt a gyakorlatban egészítik ki az órákon megszerzett tudást, és ha jól teljesítesz, talán már egyetemista korodban biztosíthatod magadnak későbbi
állásodat.
A képzés során specializálódhatsz:
• tartalomszolgáltatásra,
• kiadói ismeretekre
• iskolai és közkönyvtárosnak
• könyvtörténetre
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HOGYAN JELENTKEZZ HOZZÁNK?
Egyszerűen: jelöld meg a mi képzésünket első
helyen! Jelentkezz első helyen az SZTE BTK informatikus könyvtáros alapképzésére. A következő
tárgyak egyikéből tégy emelt szintű érettségit:
angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv,
orosz nyelv, spanyol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, történelem,
informatikai alapismeretek, informatika.
Másodévtől válassz gazdag specializációs kínálatunkból!

MIÉRT VÁLASSZ BENNÜNKET?
Mert egyszerre kapsz
• országosan elismert, kiemelkedően jó hírű képzést
• rengeteg helyen elfogadott, piacképes diplomát
• lehetőséget arra, hogy továbbtanulj, és mesterdiplomát szerezz
Mert nálunk
• egyszerre lehetsz kocka és könyvmoly
• megtanulod nagyon jól kezelni a legújabb informatikai fejlesztéseket és eszközöket
• műveltséged is jócskán bővül majd
• önállóan is kutathatsz, publikálhatsz, ha ahhoz van
kedved
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Megéri! Mert
• a három év elvégzése után bármilyen könyvtárban el tudsz helyezkedni
• dolgozhatsz informatikai cégeknél, könyvkiadóknál, online tartalomszolgáltatóknál
• sokféle mesterképzésre mehetsz tovább
• ha az írott kulturális örökség, a kulturális örökség védelme vagy a kulturális diplomácia
érdekel, várunk a kulturális örökség mesterképzésre
• több hallgatónk szerzett ezután PhD fokozatot és vált komoly kutatóvá. Te miért ne
tehetnéd?
És azért is, mert
• o ktatóink kiemelkedő tudományos teljesítményt fölmutató, elismert kutatók és vezető
szakemberek
• s zorosan együttműködünk az újonnan épült, kiváló Klebelsberg Könyvtárral, amely rendszeresen bekerül a legszebb könyvtárak listájába is – és nem érdemtelenül
• a szakmai gyakorlaton belelátsz több könyvtár és egy informatikai cég életébe, és akár
már egyetemista éveid alatt állást találhatsz
• k önyvek között lenni is jó – és számítógéppel értelmesen dolgozni is jó
• é s ne felejtsük el ezt sem: részt vehetsz a tanszéki bulikon :-)
SOK SIKERT, ÉS VÁRUNK SZEGEDEN!

Részletes információk:
SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék
http://www.huminf.u-szeged.hu/
6722 Szeged, Egyetem u.2.
http://www.arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/alapkepzes/informatikus-konyvtaros
Tel.: (62) 544-244 • (62) 546-798
Fax: 62/544-244
email: gazsone@hung.u-szeged.hu
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