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Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció 
 

 

Tématerületek: 
 

1. A PEDAGÓGIAI ALSZEKCIÓba a neveléselméleti, nevelésfilozófiai, oktatáselméleti 

(didaktika), nevelés-és pedagógiatörténeti, összehasonlító pedagógiai, szociálpedagógiai, 

gyermekvédelmi, gyógypedagógiai köz -és felsőoktatás-politikai, oktatásgazdaságtani, 

oktatásjogi, oktatásigazgatási és nevelésszociológiai kutatásokat feldolgozó dolgozatokat 

várjuk. Nem tartoznak a Szekcióba a döntően szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai), 

illetve oktatástechnológiai (oktatástechnikai) indíttatású és tartalmú munkák. A 

PSZICHOLÓGIAI ALSZEKCIÓba az általános lélektan, fejlődéslélektan, pedagógiai 

pszichológia, szociálpszichológia, személyiségpszichológia és egyéb alkalmazott 

pszichológia témáiból várunk dolgozatokat. 

 

2. Az ANDRAGÓGIAI ALSZEKCIÓba az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: kulturális 

mediátor, a művelődéselmélet, művelődéspolitika, kommunikációelmélet (kivéve a 

kifejezetten matematikai, ismeretelméleti, szociológiai munkákat), emberierőforrás-

tanácsadó, művelődéstörténet (kivéve a nyelvészeti, néprajzi, vallásfilozófiai, 

tudománytörténeti, zenei témákat), az andragógia pedagógiai és pszichológiai kérdései, 

felnőttképzés, felnőttoktatás, felnőttnevelés, közművelődés, élethosszig tartó tanulás, 

művelődésszociológia, esztétikai tudatformálás és nevelés, vezetéselmélet és 

intézményrendszer. 

 

3. A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ALSZEKCIÓba az alábbi témájú dolgozatokat várjuk: 

könyv-, könyvtár- és nyomdászattörténet, sajtótörténet, a művelődéstörténet könyvtári 

vonatkozásai, olvasáskutatás (olvasáspszichológia, olvasáspedagógia, olvasásszociológia), 

könyvtár-pedagógia, a gyűjteményszervezés aktuális kérdései (állományalakítás, 

állományelemzés), formai és tartalmi feltárás automatizált könyvtári környezetben 

(retrospektív konverzió, szabványosítás, közös katalogizálás stb.), tájékoztató munka 

(hagyományos és elektronikus információforrások), könyvtári menedzsment, 

minőségbiztosítás a könyvtárban, a könyvtári automatizálás elmélete és gyakorlata, a 

könyvtári együttműködés új formái és lehetőségei, speciális felhasználói rétegek könyvtári 

ellátása, a könyvtár szociális funkciói. A könyvtár mint az élethosszig tartó tanulás egyik 

színtere. A könyvtárügy aktuális kérdései. 

 

A dolgozat formai követelménye: 2,5 cm margó, 12 pt betűméret, Times New Roman 

betűtípus, 1,5-ös sortáv. A dolgozat terjedelmi követelménye minimum 30 oldal. A dolgozat 

tartalmi részének terjedelme nem haladhatja meg a 60 oldalt. A teljes terjedelem pedig – 

irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, hivatkozásokkal, függelékkel – a 100 oldalt. A 

dolgozatban szereplő ábrákat és táblázatokat számozni kell, és a szövegben ennek megfelelően 

kell hivatkozni rájuk. A dolgozat oldalainak számozását a címoldaltól kell kezdeni, amely csak 

a dolgozat címét tartalmazhatja. 


