
A könyvtáros nem annak születik, azzá
válik – hallottam egyszer egy zongorata-
nár könyvtárostól. Miközben az ELTE ta-
nárképzõjén a könyvtártudományi tanul-
mányokat végeztem, egyik oktatóm meg-
jegyezte: az általános könyvtáros tudás
mellett szükségem lesz szakirányú elmé-
letre, zenei könyvtáros tudásra is. Meg-
kérdeztem, mikor mehetek ilyen képzés-
re. A válaszban nem kaptam konkrét idõ-
pontot. Mindennek éppen tíz éve.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
szervezetei között negyvenkét évvel ez-
elõtt alakult meg – elsõként – a Zenei
Szekció, amely a képzéseket kezdettõl
fogva támogatta. Így az elsõ tanfolyamo-
kat szakmájuk kiválóságai tartották, töb-
bek között Kárpáti János és Földes Imre
zenetörténész, Gráfné Forrai Magdolna
fõiskolai szolfézstanár, Pethes Iván,
Skaliczki Judit, Gócza Julianna,
Vavrinecz Veronika, Gyimes Ferenc
könyvtáros. 

Akkreditált zenei könyvtárosi tanfo-
lyamot nem sikerült létrehozni, illetve el-
indítani az elmúlt másfél évtizedben, ezt
sikerült elérnie a Zenei Könyvtárosok
Nemzetközi Szövetsége (AIBM) Magyar
Nemzeti Csoportjának és a szekciónak az
idén. A tanfolyami terv: három modul. 
A benyújtott elsõ modult az akkreditá-
ciós szakbizottság 2011-ben elfogadta,
Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyv-
tári alapismeretek címmel. Helyszínt az
Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)
épülete adott a Budai Várban, ahol tíz
résztvevõ hallgatta könyvtárosok és a
szerzõi jogi szakértõ tárgyszerû elõadá-
sait. Naprakész információkkal, szakmá-
juk teljes jártasságával felvértezve, érde-
kes és nyílt párbeszéd formájában vezet-
ték gondolatainkat az elõadók.

Az elsõ napon Gócza Julianna
(AIBM Magyar Nemzeti Csoport), átte-
kintést nyújtott a magyarországi zenei
könyvtárakról, valamint a honi és nem-
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Beszámoló a Zenei könyvtáros ismeretek I. tanfolyamról

Újra elérhetõ Magyarországon is az akkreditált zenei könyvtáros képzés 

A Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM) Magyar Nemzeti Csoport-
ja Gócza Julianna vezetésével ad hoc képzési bizottságot hozott létre, amelynek
aktív tagjai: Gulyásné Somogyi Klára és Haszonné Kiss Katalin. 
A hazai és külföldi tapasztalatokra építve, az igények és a lehetõségek feltérképe-
zése után, a bizottság Zenei könyvtári ismeretek címmel, 120 órás továbbképzési
programot dolgozott ki, amelynek elsõ modulja 2011-ben megkapta az indítási 
engedélyt. A Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek címû, 
30 órás modul alapítója az AIBM Magyar Nemzeti Csoport, indítója a Könyvtári
Intézet. A képzés 2012 májusában indult, és a visszajelzések alapján az elsõ tan-
folyam nagyon sikeres volt. 
Bõvebb információ: http://media.lib.unideb.hu/zksz/aibm/tovabbkepzes.php



zetközi szervezetekrõl. Ezután Gulyásné
Somogyi Klára (Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Egyetem – LFZE – Zenetörténeti
Kutató Könyvtár) a dinamikus hangzó
zene statikus hordozóit, a zenei doku-
mentumokat tárta elénk. Szerencsénkre
az OSZK rendezvény miatt korábban be-
zárt ezen a napon, ezért kézbe vehettünk,
sõt, fehér kesztyûben bele is lapozhat-
tunk néhány kottaritkaságba a kutató-
könyvtárban. Második napunkon Bán-
doli Katalin (Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár – FSZEK – Zenei Gyûjtemény)
az általános párbeszéd mentoraként a
gyûjtemény gyarapítási szempontjait te-
kintette át. A résztvevõk a saját könyvtá-
rukban tapasztaltakat is megosztották
egymással. Majd Kenyéri Katalin (Em-
beri Erõforrások Minisztériuma –
EMMI) a zenei könyvtárakat érintõ szel-
lemi termékek szabad felhasználásában
és terjesztésében jelentkezõ különbsé-
gekrõl, valamint a szerzõi jogokról be-
szélt. A harmadik napon Zsoldos Mari-
ann (Bródy Sándor Megyei Könyvtár,

Eger) az internet szinte teljes honlap-
arzenálján végigszáguldott. Segítségével
megismerkedtünk a fájlmegosztás, a tor-
rentes letöltés, a public domain, valamint
a web 2.0 szerepével. Utolsó napunkon
Haszonné Kiss Katalin (FSZEK 
Zenei Gyûjtemény) a marketing tevé-
kenység és a rendezvényszervezés zenei
könyvtárakra kiterjeszthetõ lehetõségeit
osztotta meg velünk. 

A tanfolyam zárásaként egy 31 kér-
désbõl álló, javarészt eldöntendõ válasz-
szal megoldható tesztlapot töltöttünk ki a
Könyvtári Intézet távoktatási felületén.
Mi tízen, akik elsõként vettünk részt ezen
a zenei könyvtáros képzésen, tapasztala-
tokkal gazdagabban tértünk vissza gyûj-
teményeinkbe. 

Apránként beleolvadnak az ismeretek
a mindennapos munkánkba, de emellett
egy fontos élménnyel lettünk gazdagab-
bak. Megéreztük, hogy tudunk javítani,
ha akarunk. Ötleteket és kapcsolatokat
szereztünk, és természetesen várjuk a kö-
vetkezõ tanfolyamot. ■
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