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Zárszavában Bartos Éva ja-
vasolta egy elektronikus leve-
lezõlista indítását, amely a ti-
zenkét képzõhely közötti azon-
nali információcserét szolgál-
hatná, és felvetette, hogy a
szûkre szabott idejû beszélge-
tést a nyíregyházi vándorgyûlé-
sen lehetne párbeszéddé széle-
síteni. Jelezte, a Könyvtári In-
tézet �poszter-elõadással� sze-
repel a rendezvényen.

A workshop résztvevõi visz-
szaigazolták: helyes volt a
Könyvtári Intézet kezdeménye-
zése, szükség van hasonló ta-
lálkozásokra, egymás munkájá-
nak, elképzeléseinek, netán
gondjainak megismerésére.
Annál is inkább, hogy ezek a
képzések olykor kiegészítik
egymást, esetleg egymásra kell,
hogy épüljenek, vagy ha a to-
vábbképzésre gondolunk, fon-
tos tudni, milyen alapképzést
bõvít, egészít ki további speci-
ális, elmélyültebb ismerettel.

Hagyomány teremtõdött �
ezzel a kifejezésre is juttatott
reménnyel zárult a minden
résztvevõ elégedettségét kivívó
rendezvény.  (F. L.)

A könyvtáros-
asszisztens-képzés

szervezõinek
és oktatóinak

országos
tapasztalatcseréje

az OSZK-ban

2001. június 5-én a könyvtáros-
asszisztens-képzés szervezõit és
oktatóit hívta országos tapasz-
talatcserére a Könyvtári Intézet
oktatási osztálya.  Az összejö-
vetelre a képzõhelyek (tíz me-
gyei könyvtár és a FSZEK, az

OSZK, az OMIKK, az Esz-
terházy Károly Fõiskola, vala-
mint a Dialóg Informatikai Is-
kola) munkatársain kívül az
IKSZ-MKE oktatási-képzési
munkabizottsága tagjai is hiva-
talosak voltak.

A vendégeket elsõként Dip-
pold Péter, a Könyvtári Intézet
igazgatója üdvözölte, s röviden
vázolta az újjászervezõdött in-
tézet terveit, elképzeléseit, kon-
cepcióját.

Ezután a tapasztalatcsere
szükségességét és idõszerûségét
indokolta Bartos Éva az okta-
tási osztály részérõl. 1995-tõl
kezdve, a könyvtárosasz-
szisztens-képzés legutóbbi jogi
szabályozása, vizsgakövetelmé-
nyeinek meghatározása óta, az
egyes képzõhelyek � néhány
kivételtõl eltekintve � szinte
semmit sem tudnak egymás
mûködésérõl, tevékenységérõl.
Ugyanakkor ez a képzési for-
ma, minden szabályozottsága
ellenére is, az évek során sok
problémát hozott a felszínre.

A középfokú szakképzés vál-
tozatos múltjának, a tananyag
egységesítésére irányuló folya-
matos törekvéseknek az áttekin-
tése után a jelenlegi helyzet ér-
zékeltetésére Bartos Éva a kép-
zõhelyektõl kapott elõzetes in-
formációkból emelt ki jellegze-
tes eltéréseket. A képzés meg-
szervezése, kereteinek megha-
tározása tekintetében ugyanis
igen széles skálán mozognak a
megoldások.

Néhány példa: maga a kép-
zési idõtartam négy hónap és
egy év között mozog, a teljes
óraszám kétszáztól ötszázig, a
képzés volumene tíztõl har-
mincöt fõig változik. Még en-
nél is változatosabbak a tantár-
gyak, az ismeretkörök, melye-
ket a vizsgakövetelmények

�visszafordításából� alakítottak
ki a képzõhelyek: a könyvtár-
tan témacsoport például 12 és
33 óra között, a dokumentum-
ismeret 10 és 28 óra között, a
dokumentumleírás 18 és 50 óra
között, az osztályozási ismere-
tek 6 és 35 óra között, az olva-
sószolgálati ismeretek 15 és 32
óraszám között mozog.

Tartalmi eltérések is akad-
nak: van, ahol külön könyvtár-
történeti ismereteket is taníta-
nak, van, ahol tájékoztatást is
(noha nincs a követelmények-
ben), van, ahol kötészeti és le-
velezési vagy éppen munkaerõ-
piaci stb. ismereteket is beik-
tattak a programba, s igen vál-
tozatos a kép a számítástechni-
kai felkészítés tartalmát és óra-
számát illetõen is.

Tehát azt lehetett már kiin-
dulásként megfogalmazni, hogy
a könyvtárosasszisztens szak-
képzés, mivel jelenleg az egyet-
len iskolarendszeren kívüli
alapképzési forma, általában
nem arra készít fel, amirõl a
rendelet szól, hanem mindenre,
amire szükség lehet a könyv-
tárban (�fölfelé� is, �lefelé� is).

A képzõhelyeken igyekeznek
mindent �belegyömöszölni�,
hogy a végzettek lehetõleg min-
denféle könyvtári munka elvég-
zésére alkalmasak legyenek.
Mivel a képzésnek nincs köz-
ponti, egységes tematikája, ezt
minden képzõhely kétévente
maga alkotja meg, s a szakértõi
véleménnyel felszerelt képzési
terveket a területileg illetékes
munkaügyi központok engedé-
lyezik.

Az általános helyzetkép fel-
vázolása után a képzõhelyek
képviselõi mondták el eredmé-
nyeiket, nehézségeiket:  Kiss
Katalin (FSZEK, Budapest),
Bajusz Jánosné (Somogyi-
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könyvtár, Szeged), Winkler
Csabáné (megyei könyvtár,
Gyõr), Tõzsér Istvánné (megyei
és városi könyvtár, Eger), Csá-
ti Péterné (megyei könyvtár,
Szolnok), Pappné dr. Angyal
Ágnes (megyei könyvtár, Deb-
recen), Litauszky Györgyné
(megyei könyvtár, Békéscsaba),
Ferik Ibolya (megyei könyvtár,
Salgótarján), Németh Tiborné
(megyei könyvtár, Szombat-
hely), Katona Anikó (megyei
könyvtár, Pécs).

A felszólalók szinte egyön-
tetûen visszatérõ kulcsszavai: az
egységes tematika hiánya, a tan-
könyv, jegyzet megoldatlansá-
ga, az oktatási segédletek hiá-
nya, a gyakorlati felkészítés
gondjai, a tantárgyak arányait és
mélységét övezõ bizonytalansá-
gok, a vizsgakövetelmények
bizonyos aránytalanságai, a
vizsga lebonyolításának admi-
nisztratív nehézségei.

A képzõhelyek képviselõin
kívül dr. Kovács Mária fõisko-
lai docens (Szombathely) is szót
kért. Megerõsítette, hogy a kép-
zés céljához (nem a �szükség-
hez�) kell hozzárendelni a tan-
anyagot, ez helyre tenné a tár-
gyak egyensúlyát is. Hangot
adott annak a véleményének is,
mely szerint az iskolai könyv-
tárosokat nem lenne szabad
könyvtárosasszisztens szinten
képezni (gyakori ugyanis, hogy
a munkáltatók �beérik�ezzel a
képzéssel).

 A szünet után elõször az
oktatási osztály 2001. évi mun-
katervében szereplõ könyvtáros-
asszisztens-vizsgálat kérdõív-
tervezetét ismertette Cselényi
Imre, az osztály munkatársa.

A felmérés az 1995 óta, azaz
a 16/1994. (VII. 8.) MKM ren-
delet melléklete 46. sorszáma
alatt kiadott könyvtáros-

asszisztens szakképesítés szak-
mai követelményei szerint meg-
rendezett tanfolyamok végzett-
jeinek pályafutását követné nyo-
mon.

A végzett hallgatóktól össze-
gyûjtött adatokat kérdõíves in-
terjúkkal, a munkáltatói oldal
tapasztalataival is kiegészítik
majd. A felmérés lebonyolítá-
sához a képzõhelyektõl kérte a
hallgatói névsorokat, esetleg a
kérdõívek kitöltetését is (ahol
van erre kapacitás).

Ezt követõen Bartos Éva ja-
vaslat-csomagot terjesztett elõ,
mely az iskolarendszeren kívü-
li könyvtáros alapképzés egysé-
gesítésére, tartalmi korszerûsí-
tésére vonatkozik.

Ismertette azt az elképzelt és
már kialakulóban lévõ teljes
körû könyvtárosképzési rend-
szert, melynek egyik pillére a
felsõoktatási intézményekben
folyó informatikus-könyvtáros
alapképzés, valamint az erre
építhetõ felsõfokú szakirányú
szakképzés, az ún. szakosító
vizsga. (Az utóbbi a szakmai
specializáció lehetõségén túl a
közalkalmazotti elõmenetel
szempontjából is jelentõséggel
bír.)

A másik pillér az iskolarend-
szeren kívüli szakképzés, mely
elsõsorban a megyei könyvtá-
rakban, nagy szakkönyvtárak-
ban, a Könyvtári Intézetben stb.
kialakult képzõhelyeken valósul
meg, képzési formáit és tartal-
mát az OKJ szakképesítések
jelentik.

Az Országos Képzési Jegy-
zéken szereplõ szakképzési le-
hetõségeket jószerivel ma még
az asszisztensképzés meríti ki,
noha maga a képesítési rende-
let több olyan könyvtári mun-
kakört is tartalmaz, melyekre
jelenleg nincs képzés (pl. rak-

táros, segédkönyvtáros). E két
nagy pillér fölött ível át s kap-
csolódik mindkettõhöz a 2000-
ben megindult kötelezõ tovább-
képzés a maga akkreditált prog-
ramjaival.

Törökné Jordán Katalin,
ugyancsak az osztály munkatár-
sa, részletesen ismertette azt a
csomagtervet, mely az iskola-
rendszeren kívüli képzési lehe-
tõségeket foglalja össze a
könyvtárak mindennapos gya-
korlatából leszûrt képzettségi
szintek meghatározásával s az
ezekre felkészítõ szakmai kö-
vetelményrendszer megfogal-
mazásával.

A képzési rendszerre vo-
natkozó javaslatot hangsúlyo-
zottan munkaanyagnak tekinti a
Könyvtári Intézet, mely még
sok szempontból kiegészítésre,
kiigazításra vár, de megszüle-
tése után egy világos és átte-
kinthetõ, logikusan egymásra
épülõ képzettségi hierarchia ala-
kulna ki, mely a könyvtáros
pálya karrier-tervezését is lehe-
tõvé tenné.

A javaslatokat követõ hoz-
zászólások többek között azo-
kat a problémákat sorolták elõ,
melyeknek oka a munkakörök-
re elõírt szakképzettségi köve-
telmény és a valós szakember
ellátottság közötti ellentmon-
dásban rejlik. Ezek gyakorta �
szabálytalanul � engedményre,
megalkuvásra kényszerítik a
munkáltatókat.

Dr. Kenyéri Katalin, a
NKÖM könyvtári osztályának
tanácsosa hozzászólásában fi-
gyelmeztetett, hogy a törvény
értelmében könyvtárosnak csak
a felsõfokú végzettségû szak-
ember tekinthetõ, ennek az elv-
nek a betartásával a szakma
presztízsének tartozunk. Arra
kell tehát törekedni, hogy a
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nyilvános könyvtárban minden-
képpen diplomás könyvtáros
dolgozzon. Természetesen, a
könyvtári munkaterületeknek és
feladatoknak megfelelõen, meg
lehet tervezni alacsonyabb szak-
képzettségû munkatársak képzé-
sét, foglalkoztatását is. Fontos,
hogy a szakma konszenzusra jus-
son ezekben a kérdésekben.

A zárszóban Bartos Éva a
nap során elhangzottakból a
közeljövõ igen sûrû feladatait
tartalmazó �menetrendet� állí-
tott össze:

� ha a szakma elfogadja egy
egységes képzési rendszer kör-
vonalait és hierarchiáját,

� akkor hozzá lehet kezdeni
a szükséges jogszabályi módo-
sítások keresztülviteléhez,

� el kell készíteni a képzési
formák pontos tananyagait,
programjait, a képzéshez szük-
séges tankönyveket, jegyzete-
ket, segédleteket,

� a képzésben közremûkö-
dõknek az új képzési formákra
felkészítõ tanfolyamokat kell
rendezni,

� több formában is biztosíta-
ni kell a kapcsolattartást, töb-
bek között legalább évenkénti
tapasztalatcserék megrendezé-
sével. (B. É.)

Országos
módszertani
konzultáció
a Könyvtári
Intézetben

A Könyvtári Intézet szervezési
és elemzõ osztálya koordinálá-
sával, megyei és városi könyv-
tári munkatársak részvételével
2001. június 13-án országos
módszertani konzultációra ke-
rült sor az OSZK elõadótermé-

ben. A résztvevõket Dippold
Péter, az intézet igazgatója,
majd Fehér Miklós, az osztály
frissen kinevezett vezetõje kö-
szöntötte. Talán nem is szüksé-
ges hangsúlyozni, hogy mennyi-
re idõszerû volt ez a találkozás.
A könyvtárügy mint egy vonat
halad velünk. Rajtunk múlik,
alakítói vagyunk-e ennek a kö-
zös utazásnak, vagy résztvevõi,
netán elszenvedõi. A Könyvtá-
ri Intézet húzóerõként csatlako-
zott az elõrehaladáshoz.

Szálljanak fel hozzánk erre
a képzeletbeli vonatra � mond-
ta Dippold Péter rövid köszön-
tõje során. A vonat hasonlathoz
kitûnõen kapcsolódott az a négy
téma, melyet a konzultáció szer-
vezõi napirendre tûztek. Mert
nem kevésbé fontos dolgokról
eshetett szó, mint a

� szakfelügyelet felállítása,
létrehozása a frissen aláírt szak-
felügyeleti jogszabály tükrében,

� a nyilvános könyvtárak
jegyzéke, a jegyzékkel kapcso-
latos információk, tudnivalók,

� a könyvtárak szerzõi jog-
gal összefüggõ szolgáltatás-
szervezési tudnivalói

� és a Könyvtári Intézet ok-
tatási osztályának friss hírei.

Kenyéri Katalin (NKÖM
könyvtári osztály) � elsõ elõ-
adóként � bejelentette, hogy a
miniszter aláírta, hamarosan
hivatalosan is megjelenik a
szakfelügyelet felállításáról és
mûködtetésérõl szóló jogsza-
bály.

Túlzás nélkül állítható, hogy
az 1997. évi CXL. törvény ta-
lán legfontosabb követõ jogsza-
bályának megjelenésérõl van
szó. A könyvtári tevékenység a
törvényi tartalom és keretek
révén alapvetõen átalakult. Az
átalakulás továbblendítése, a
könyvtári rendszer rendszersze-

rû mûködtetése, a minõségi el-
várások megvalósulása megkö-
veteli azt a szakmai gondozást,
kontrollt, melynek jogi hátterét
teremti meg a jogszabály. Ke-
nyéri Katalin szólt arról, hogy
a jogszabály hatálya valamennyi
könyvtári tevékenységet folyta-
tó szervezetre kiterjed, a fenn-
tartótól, a nyilvános könyvtárak
jegyzékén való szerepléstõl füg-
getlenül.

Az ellenõrzést azok a szak-
értõk fogják végezni, akik részt
vesznek a tevékenység ellátásá-
hoz szükséges � a Könyvtári
Intézet által szervezett � szak-
felügyelõi képzésen, továbbkép-
zésen. Az iskolai könyvtárak
esetében azok a szakértõk jö-
hetnek számításba, akik a köz-
oktatási szakértõi nyilvántartás-
ban is szerepelnek.

A szakfelügyelet dokumen-
tációjának rendszerezését és õr-
zését a Könyvtári Intézet végzi.

A minisztérium a megyei
könyvtárakkal külön szerzõdést
fog kötni, ebben határozzák
meg a térségi ellátásért felelõs
intézmény szakfelügyeleti rend-
szerben betöltött feladatát.

A nyilvános könyvtári jegy-
zék kapcsán Kopcsay Ágnes
(NKÖM könyvtári osztály) né-
hány beszélõ adatot említett: a
jegyzéken már szerepel vala-
mennyi országos szakkönyvtár,
megyei és városi könyvtár.

A felsõoktatás átszervezése,
az átszervezés pillanatnyi álla-
pota, rendezetlensége azonban
visszatükrözõdik a jegyzékben.
Számos felsõoktatási könyvtár
intézményen belüli státusa, köz-
ponti könyvtári szerepe, hely-
zete bizonytalan, nem is kerül-
tek, kerülhettek így nyilvántar-
tásba.

A legnagyobb problémát
azonban a községi könyvtárak


