INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SZAK
Könyvtáros szakember képzésünk több mint 50 éves múltra tekint vissza.
A képzés célja: olyan informatikus könyvtárosok képzése, akik alkalmasak valamennyi
könyvtártípusban könyvtárosi munkakör betöltésére, képesek a korszerű tájékoztatási,
olvasószolgálati feladatok ellátására. A végzett hallgatók tudásuk alapján a könyvtárak mellett
minden olyan területen el tudnak helyezkedni, mely a kulturális örökséget gondozza, vagy
információ elállításával, szervezésével, feltárásával és szolgáltatásával foglalkozik. Ilyenek a
különböző gazdasági intézmények, társadalmi és kommunikációs szervezetek, vállalatok. A
szakon végzett hallgatókat elméleti és gyakorlati, informatikai és idegen nyelvi ismereteik
alapján önkormányzatok, bankok is szívesen alkalmazzák.
A szakképzettség megnevezése: informatikus könyvtáros. Szakirányunk az "Iskolai
könyvtáros" szakirány. Képzésünk gyakorlatorientált, az elméleti órák mellett nagy súlyt
helyezünk a gyakorlati képzésre, mely összesen a 6 félév alatt 300 óra. Szoros kapcsolatban
vagyunk a város valamennyi könyvtárával, ahol a hallgatók szakmai gyakorlatukat töltik.
Továbbtanulási lehetőség adott a Debreceni Egyetem informatikus könyvtáros szakán. A
képzési idő nappali és esti képzés keretében 6 félév, a megszerzendő kreditek száma 180.
Félévenként ajánlatos a 30 kredit teljesítése. Az esti képzés órái péntekenként 13 órától és
szombatonként 8 órától kerülnek megtartásra.
A tájékoztató tartalmazza a nappali és az esti képzés Mintatantervét mely mindenben
megegyezik, csupán a tanórák óraszámaiban van eltérés. A képzés tantárgyai között vannak
speciális szakmai tantárgyak és vannak olyanok, amelyek közösek a tanító szakos hallgatók
tantárgyaival. Itt csak az informatikus könyvtáros szak szakmai tantárgyainak a leírásai
szerepelnek, melyek a DRHE Szenátusa (2013. dec. 10.) által elfogadottak szerint kerülnek
közlésre. A tantárgyak oktatóinak személyét illetően a változtatás jogát fenntartjuk.
Az aktuális félévre vonatkozó órarend a DRHE honlapján megtekinthető.
A gyakorlati képzés nyilvántartására szolgál az igazolólapokat tartalmazó gyakorlati útmutató.
Az eltérő óraszámok miatt külön közöljük a nappali és az esti képzés anyagát.
Az oktatáshoz korszerűen felszerelt tantermek állnak rendelkezésre. A könyvtári szaktanterem
mellett számítógépek, internetes elérhetőség segítik az órák hatékonyságát.
Az informatikus könyvtáros szakról bővebb információ kérhető a szak szakfelelős oktatójától
az alábbi elérhetőségen: goda.eva@gmail.com .

