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A könyvtárosképzés jelene
és jövõje az átalakuló

magyar felsõoktatásban

A fenti címmel rendezett 2007. április 19-én tu-
dományos ülést az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kar Informatikai
és Könyvtártudományi Intézet (ELTE BTK IKI)
Könyvtártudományi Tanszéke, illetve annak Sza-
kos Hallgatói Érdekképviselete (SZHÉK). Az
esemény különlegessége, hogy a konferenciát az
ELTE BTK Trefort-kerti Campusának Gólyavá-
rában tartották, amelynek felújítása és átadása
néhány nappal a tanácskozás elõtt fejezõdött be.
A mintaszerûen rendbe hozott – Pecz Samu épí-
tész (akinek a nevéhez fûzõdik többek között a
Mûegyetem Budafoki úti könyvtárépületének
megálmodása is) által tervezett – épület méltó
körülményeket biztosított az ún. háromciklusú
(BA, MA, PhD) könyvtárosképzés eddigi tapasz-
talatainak és jövõbeli terveinek megvitatására, a
hallgatók, a szakma és a képzõintézmények kö-
zötti – formális és informális jellegû – párbe-
széd lefolytatására.

Dezsõ Tamás, az
ELTE BTK dékánja kö-
szöntõjében hangsú-
lyozta, külön öröm szá-
mára a tanácskozás
megnyitása, melybõl
három indokot emelt ki.
Egyrészt a kar hazai
tudományos életben be-
töltött kimagasló szere-
pe, a minõsített oktatók-
kutatók, akadémikusok
száma, az alapszakok
(BA), a tervezett mes-
terszakok (MA) és dok-
tori (PhD) iskolák, va-
lamint kutatócsoportok
páratlanul széles spekt-
ruma, a független felsõ-
oktatási rangsorokban

betöltött elsõ helye mellett fontosnak tartja és
mindenek elõtt támogatja a tudományos-szakmai
rendezvények szervezését. Másrészt kiemelendõ,
hogy a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) aktív
közremûködésével és sikeres pályázati szereplé-
sével valósult meg ezen esemény. Harmadrészt
pedig a Gólyavár, mint a Bölcsészkar frissen bir-
tokba vett épülete, sok-sok év után elsõként de-
bütál egy tudományos ülés helyszíneként. Az ese-
mény súlyát jelezte, hogy a rendezvényen meg-
jelent Borsodi Csaba oktatási dékánhelyettes és
Brenner Koloman dékáni megbízott, valamint
több kari hivatalvezetõ is.

A konferencia levezetõ elnöke és egyik fõ-
szervezõje, Stummer János, az ELTE BTK Hall-
gatói Önkormányzatának alelnöke is üdvözölte
a résztvevõket, különös tekintettel a hazai könyv-
táros szervezetek és tanszékek képviselõire. Je-
lezte, hagyományteremtõ szándékkal kívánják
útjára indítani, egy rendezvénysorozat elsõ ré-
szeként e szimpóziumot, õszre újabb ülésen vár-
ják a vendégeket. Elmondta, tervezik az elõadá-
sok kötetben való kiadását is.

Sebestyén György egyetemi tanár A képzés

átalakulásáról tanszékvezetõi szemmel címû nyi-
tóelõadásában röviden felvázolta a hazai
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könyvtárosképzés viszonyát az egyetemes és
magyar történelemhez, majd – a szaklétesítést
végzõ országos konzorcium elnökeként – az in-
formatikus könyvtáros BA szak létrehozásának
körülményeit ecsetelte. Egyértelmû sikerként
értékelte az informatikus jelzõ megmaradását a
szak nevében, ismertette az ennek érdekében, az
akkori oktatási miniszternél folytatott küzdelmet.
A professzor végül kitért az informatikus könyv-
táros MA szak akkreditálásának lényegesebb kö-
rülményeire, jelenleg is zajló folyamatára, és
aláhúzta a képzõhelyek mintaszerû együttmûkö-
dését, összefogását e munkában. A tanszékveze-
tõ megjegyezte, hogy a bolognai típusú képzés

csúcsának számító, könyvtár-
tudományi PhD (doktori) fo-
kozatszerzésre már évek óta
lehetõség van az ELTE BTK
Könyvtártudományi Tanszé-
kén, ezzel is fokozva a kar és
a tanszék hazai felsõoktatás-
ban, illetve a könyvtárosok tu-
dományos minõsítésében be-
töltött élenjáró szerepét.

Nemes László, a konfe-
rencia másik fõszervezõje,
az ELTE BTK Hallgatói Ön-
kormányzatának alelnöke Az

átalakuló magyar felsõokta-

tásról, valamint statisztikák,

jelentkezési tendenciák a-

vagy a könyvtárosképzés

helye a magyar felsõoktatás-

ban témakörben elemezte a
hazai felsõoktatásban ta-
pasztalható jelentkezési tren-
deket, illetve az ezek hátte-
rében megbújó okokat, és
részletesen idõzött a könyv-
tárosképzés adatainál. Gra-
fikonokkal alátámasztva
hangsúlyozta, az idei évtõl
szinte minden szakon csök-
kent a felvételizõk száma,
így igaz ez a könyvtáros
hallgatókra is. Kritikaként
fogalmazta meg, hogy az in-
formatikus könyvtáros BA
oktatási forma nem végez-
hetõ szakpárban, ami jelen-
tõsen hátráltatja a végzettek

elhelyezkedési esélyeit, és kedvezõtlen sok más
szempontból is.

Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egye-
sületének (MKE) elnöke A könyvtári szolgálta-

tások változása okán pillanatfelvételt adott a je-
lentõsebb magyarországi és nemzetközi könyv-
tári programokról, pályázatokról, tervekrõl és
eredményekrõl, átfogóan beszélt a Könyvtárellá-
tási Szolgáltató Rendszer (KSZR) és az Orszá-
gos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) sze-
repérõl, a bibliobuszok szükségességérõl, érté-
kelte a könyvtárak és a teleházak viszonyát,
egyúttal külföldi példákat is felvonultatott a
magyar könyvtárak szolgáltatásainak javítása ér-
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dekében. Öröm volt hallani a
felhasználói igények fontossá-
gának hangsúlyozásáról és az
MKE könyvtárosképzést tá-
mogató munkájáról (nem utol-
sósorban az akkreditációs fo-
lyamat során, széles körben ta-
núsított határozott és követke-
zetes kiállásáról a könyvtáros-
ság önálló szakként való meg-
maradása mellett, amiért ehe-
lyütt is külön köszönettel tar-
tozunk).

Sipos Anna Magdolna a
Pécsi Tudományegyetem
Felnõttképzési és Emberi
Erõforrás Fejlesztési Kar
(PTE FEEFI) Könyvtártudo-
mányi Intézetének egyetemi
docense Az informatikus

könyvtáros BA szak indításá-

nak tapasztalatai és az MA

szak bevezetése. Tapasztala-

tok és tervek a felsõoktatási

intézményekben címmel tan-
tárgyi szintû részletességgel
számba vette a pécsi infor-
matikus könyvtáros BA kép-
zés eddigi gyakorlati megva-
lósulását, felvázolta a dél-du-
nántúli régió képzési sajátos-
ságait, illetve hasznos aján-
lásokat fogalmazott meg a
kollégák számára. Elõadásá-
nak második felében a tanár-
nõ a konzorciális formában
készülõ mesterképzés terve-
irõl, a PTE által kidolgozott szakirányokról be-
szélt.

Ezután az ELTE BTK Könyvtártudományi
Tanszékén Tímár Péter szakközépiskolai igaz-
gató, Balogh Rudolf-díjas fotómûvész és Sebes-
tyén György tanszékvezetõ egyetemi tanár meg-
nyitójával, Koncsánszky Gyuláné restaurátor,
könyvmûves szakosztályvezetõ, Tóth Yoka Zsolt

Ferenczy Noémi-díjas grafikusmûvész rendezé-
sében kiállítás vette kezdetét Jaschik Álmos

(1885–1950) könyvtervezõ, könyvillusztrátor
tiszteletére, aki száz éve alapította meg az Ipar-
rajziskolában (a mai Képzõ- és Iparmûvészeti
Szakközépiskola jogelõdje) a – jelenleg is nagy

elismertséggel, a megjelent tanárok vezetésé-
vel mûködõ – könyvmûves szakot.

Az állófogadást követõen, a délutáni ülés Kiszl

Péter egyetemi adjunktus (ELTE BTK IKI
Könyvtártudományi Tanszék) ÜzletInfo – az

üzleti információmenedzsment elmélete és gya-

korlata a könyvtárosképzésben címû elõadásával
folytatódott. A tanszéki Üzleti információ pro-
jekt vezetõje és az informatikus könyvtáros szak
tanulmányi felelõse áttekintést adott a könyvtá-
rakkal szemben támasztott megváltozott köve-
telményekrõl, és ennek analógiájára vezette le
az üzleti információmenedzsment könyvtároskép-
zésben elfoglalt – ma már – nélkülözhetetlen
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szerepét. Többször hangsúlyozta a kereslet-kíná-
lat optimális viszonyának meghatározását az in-
formációs piacon, és bemutatta a tanszék e té-
mában kifejtett munkáját. Saját oktatási modell-
jét ismertetve részletesen szót ejtett a hagyomá-
nyos (kifutó) képzésben irányított – térítéses in-
formációszolgáltatást középpontba helyezõ –
kurzusairól, illetve a BA formában jelen lévõ
információ- és tudásmenedzsment, valamint az
MA szinten akkreditálásra kerülõ üzleti infor-
mációmenedzsment szakirányról. Beszámolt az
ösztönzésére megvalósult gyakorlati hallgatói
kezdeményezésekrõl, kiemelkedõen sikeres szak-
dolgozatokról, illetve az ezekbõl született publi-
kációkról, és befejezésül a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) által is támogatott ÜzletInfo pro-
jektre (http://uzletinfo.klog.hu) fókuszált.

A program zárásaként, az elõadók és a társ-
tanszékek további meghívott vendégeinek (Tó-

vári Judit, az egri Eszterházy Károly Fõiskola
Médiainformatika Intézetének fõiskolai tanára és
Murányi Péter, a szombathelyi Berzsenyi Dáni-
el Fõiskola Könyvtár- és Információtudományi
Tanszékének vezetõje) részvételével kerekasztal-
beszélgetés zajlott, mely igen praktikus informá-
ciókkal szolgált a jelenlévõk számára. A rendkí-
vül élénk hallgatói aktivitás eredményeképpen
felmerült kérdések közül, a teljesség igénye nél-
kül néhány: szakmai gyakorlatok szervezése és
lebonyolítása, azok helyszínei az egyes tanszé-
keken; pályakövetés (alumni) rendszerének be-
vezetése az egyetemeken, fõiskolákon a végzett
hallgatók adatainak, elhelyezkedésének monito-

rozása érdekében; pályázato-
kon való szereplések megvi-
tatása; hallgatói mobilitás,
külföldi tanulmányok, ösztön-
díjak, átjárhatóság a nemzet-
közi és a hazai tantervek kö-
zött, kreditszámítások stb.

A konferencia vitathatatlan
erõsségeként emelhetjük ki,
hogy az új típusú, ún. osztott
felsõoktatási rendszer elindu-
lása óta – tisztán hallgatói
kezdeményezésre – egész na-
pos fórumot biztosított a
könyvtárosképzésben felgyü-
lemlett tapasztalatok értékelé-
sére, felhívta a figyelmet a
munkaerõpiaci igényekre, le-

hetõséget adott az eltérõ vélemények ütközteté-
sére, a bevált gyakorlati kezdeményezések kö-
vetésének elõsegítésére, valamint szorosabbra
fonta a diákság, a könyvtáros szakma és a kép-
zõintézmények kapcsolatát. Nem elhanyagolha-
tó az a szempont sem, hogy változatos program-
pontjai révén – fõként a résztvevõk közötti kö-
tetlen beszélgetés lehetõségével – nemcsak köz-
vetlenül, hanem közvetve is megcélozta a kép-
zés színvonalának további javítását, hiszen egy
ebéd mellett vagy akár egy kiállítás megtekinté-
se közben gyakran olyan eszmecserére is sor ke-
rülhet, amelyre más körülmények között talán
nem is számíthatunk…

Kiszl Péter

Megháromszorozódik
az on-line piac
Szakmai nap a BDF Könyvtár-
és Információtudományi
tanszékén

Évek óta hagyomány, hogy a Berzsenyi Dániel
Fõiskola Könyvtár- és Információtudományi
Tanszékén mûködõ Szombathelyi Könyvtáros-
hallgatók Egyesülete (SzoKHE) tavasszal szak-
napot és konferenciát szervez a hallgatókat leg-
inkább foglalkozató kérdésekrõl. Az idei, 2007.
március 28-án tartott szaknap központi témája a
könyvtárosok munkaerõ-piaci lehetõségeinek át-
tekintése volt.




