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A Debrecenben szervezett
könyvtári kerekasztal

állásfoglalása

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara
Könyvtárinformatikai Tanszéke 2008. augusztus
26-án Debrecenben könyvtári kerekasztalt szer-
vezett, ennek állásfoglalását adjuk közre.

A magyarországi felsõfokú könyvtárosképzés
sikeresen alkalmazkodott az elmúlt évtized
könyvtár-szakmai és felsõoktatási változásaihoz.
A képzés könyvtár-stratégiai tényezõvé, a könyv-
táros pálya kulcskérdésévé vált. Örvendetesen
erõsödött a képzõhelyek közötti, továbbá a tan-
székek és a hallgatók leendõ munkáltatói közötti
kapcsolat. A szaksajtó szintén elõnyösen járult
hozzá a fejlõdéshez. A 2001-ben kiadott kor-
mányrendelet értelmében az egyetemi és fõisko-
lai szakok elnevezése „informatikus könyvtáros”
lett, ezzel is jelezve a nemzetközi trendekhez
való igazodást.

Jelentékeny sikerként könyvelhetjük el, hogy
a felsõoktatás reformfolyamatában, az ún. bolo-
gnai folyamatban az informatikus könyvtáros
szak megmaradhatott ún. önálló bemenetû alap-
képzési szakként. Ez mindenekelõtt a szoros
szakmai összefogásnak, a minisztériumi irányí-
tás, a Könyvtári Intézet, a tanszékek, valamint a
könyvtárak és az érdekképviseleti szervek össze-
hangolt együttmûködésének és közös, határozott
fellépésének köszönhetõ. 2006-ban tizenegy fel-
sõoktatási intézményben indult meg az alapkép-
zési (bachelor) szak; a földrajzi eloszlás megfe-
lel a hazai társadalmi igényeknek. 2007-ben
akkreditálták a mester (magister) szak alapítását,
három egyetem (DE, ELTE, SZTE) már az indí-
tási engedélyt is megkapta 2009-re.

Az idén a könyvtár-pedagógia mester szak indí-
tására is lehetõség nyílt, igaz, kizárólag második
tanár szakként. A más szakosok által az informa-
tikus könyvtáros alapképzési szakon, illetve a
könyvtáros hallgatók által más szakokon teljesíthe-
tõ minimum-követelmények, az ún. minor szak
kreditjeinek megszerzése magában hordozza az

esélyét annak, hogy a korábbi hazai könyv-
tárosképzés egyik jelentõs vívmányát, a kétszakos-
ságot a bolognai folyamat egyszakos struktúrájába
is átmentsük; ehhez a leendõ munkahelyeknek, a
könyvtáraknak és más információ-szolgáltató he-
lyeknek, az iskoláknak is érdekük fûzõdik.

A külföldi tanulságok és a hazai tapasztalatok
figyelembe vételével a jövõre nézve a következõ
feladatok és javaslatok fogalmazhatók meg.

1. Miután 2009-ben végeznek az alapképzési
szak elsõ évfolyamai és ugyanakkor megindul az
oktatás a mester szakon, a doktori (PhD) képzés
pedig korábban is folyt, célszerû megvizsgálni a
felsõoktatási törvényben kínált negyedik, legalsó
szint, a felsõfokú szakemberképzés bevezetésé-
nek szükségességét és lehetõségét. Ezáltal átgon-
doltabban közelíthetõ egymáshoz az iskolai és
az iskolán kívüli szakemberképzés és továbbkép-
zés most lényegében különálló rendszere. Az
OKJ-s rendszerben elfogadott emelt szintû (54-
es) segédkönyvtáros képzés (könyvtári asszisz-
tens részképesítéssel) ugyanakkor nem vihetõ be
automatikusan a felsõfokú szakképzésbe.

2. A képzõ intézmények, valamint a könyvtá-
rak, a könyvtár- és könyvtáros szakmai szerve-
zetek és a Könyvtári Intézet folyamatosan figyel-
jék és elemezzék az egyszakosság problémáinak
jelentkezését, és szükség szerint tegyenek javas-
latokat a lehetséges megoldásokra.

3. Fokozott figyelmet és törõdést igényel mind
az alapképzési, mind a majdani mester szakon a
szakirányok helye és szerepe, közelebbrõl az
általános és a speciális felkészítés viszonya, ará-
nya, szükség esetén a szakirányok racionalizálá-
sa. Hasonló módon indokolt az elméleti és a
gyakorlati képzés arányának idõnkénti felülvizs-
gálata. Ezen a téren sokat segíthet, ezért célszerû
a képzõ intézmények és a munkahelyek rendsze-
res konzultációja.

4. A könyvtárhasználóvá, olvasóvá nevelés
kiemelt feladatából és a nagy létszámból fakadó-
an fokozott figyelmet követel az iskolai könyv-
tárakban foglalkoztatott szakemberek, könyv-
tárostanárok képzésének alakulása, jelesen a
könyvtár-pedagógia néven bevezetett szak sorsa,
különös tekintettel a jelenlegi „könyvtárostanár”
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több jogszabályban is rögzített megnevezés és
az új elnevezés közötti ellentmondásokra. Sem
szakmai szempontból, sem a képzés szempont-
jából nem kívánatos helyzet, hogy a jelenlegi
szabályozás értelmében az informatikus könyv-
táros alapképzési (BA) szakon végzett hallgatók
nem tudnak a könyvtár-pedagógiai mester-szin-
tû (MA) képzésre továbbjutni. A kezdeti problé-
mák felismerését és gondos mérlegelését köve-
tõen igyekezzünk szorgalmazni a gyors változ-
tatásokat. Két-három év tapasztalatai után indít-
ványozzuk a könyvtár-pedagógia elsõ szakként
történõ oktatását, netán a szak nevének megvál-
toztatását.

5. Érdemes újragondolni a levelezõ, a kiegé-
szítõ, esetleg az esti képzés és a távoktatás sze-
repét, funkcióját.

6. A tanszékek következetesen korszerûsítsék
a tananyag tartalmát és az oktatás módszereit, a
minõségi követelményeket, a tantervi programok-
ba integrálják az Európai Unió által elfogadott
kompetencia-anyagot. Tegyenek erõfeszítéseket
az interdiszciplinaritás érvényesítése felé, továb-
bá az értelmiségképzés elemeinek erõsítésére,
elmélyítésére. A munkáltatók visszajelzéseikkel
és módosító indítványaikkal támogassák az ok-
tatók munkáját. A könyvtári szakmai szerveze-
tek és a Könyvtári Intézet segítségével szervez-
zük meg az alkalmazói, foglalkoztatói szféra
intenzívebb részvételét a képzés értékelésében.

7. Az egyes tantárgyak színvonalasabb okta-
tását elõmozdítaná a különféle tantárgyak okta-
tóinak rendszeres találkozója, ahol közvetlenül
beszélnék meg a vitatott kérdéseket, a soros ten-
nivalókat. Adott esetben a munkahelyek szakér-
tõ munkatársait is hívják meg.

8. Lényegesen bõvíteni kell az informatikus
könyvtáros szak tananyagainak (jegyzeteinek, se-
gédleteinek stb.) körét, elsõsorban az interneten
elérhetõ elektronikus változatokra összpontosít-
va. A tanszékek, valamint a munkáltatók és a
képzõhelyek közötti együttmûködés ösztönzésé-
re célszerû lenne központi pályázatok kiírása. Ja-
vasoljuk egy közös platform létrehozását, ame-
lyen a tanszékek által az oktatásban tankönyv-
ként és segédanyagként, továbbá kötelezõ és aján-
lott irodalomként használt elektronikus anyagok
mindegyike fellelhetõ lenne. Ezekbõl az infor-
mációforrásokból a könyvtárhasználati és könyv-
tárismereti órákon a nem könyvtáros hallgatók
is sokat meríthetnének, és a gyakorló könyvtá-

rosok szintén fontos segítségként forgathatnák
õket.

9. Minekutána a könyvtárosság, az informá-
ció-közvetítés és -szolgáltatás kifejezetten gya-
korlatorientált szakma, indokolt az erre alkalmas,
kellõen felkészült gyakorló könyvtárosok foko-
zottabb bevonása a felsõoktatási képzésbe, elsõ-
sorban a gyakorlati órák megtartásába. Ennek
jogi és anyagi feltételeit központi intézkedések-
kel javasoljuk kialakítani.

10. Szakmai összefogással ismételten kezde-
ményezzük és sürgessük a régóta hangoztatott
igény tényleges megvalósítását, nevezetesen az
informatikus könyvtáros szakos hallgatók gya-
korlati képzésében pótolhatatlan „gyakorló
könyvtár” és „gyakorlatvezetõ könyvtáros” stá-
tus jogszabályba iktatását és az ehhez szükséges
anyagi fedezet megteremtését, folyamatos bizto-
sítását. Mindkét cím akkreditációs folyamatban
legyen megszerezhetõ, és rendszeres felülvizs-
gálata is elengedhetetlen.

11. A képzõintézmények folytassanak árnyal-
tabb és erõteljesebb marketingtevékenységet. A
képzés idõtartama alatt igyekezzenek elmélyíte-
ni a hallgatók pályaorientációját, szakmai moti-
vációit. Tudatosítsák a nyelvtanulás szükséges-
ségét. Mivel a mi szakmánkban is komoly elhe-
lyezkedési nehézségek vannak, a leendõ munka-
helyek továbbra is differenciáltan fogalmazzák
meg elvárásaikat. Közös megbeszélésre lenne szük-
ség a kötelezõ pályáztatás tapasztalatairól. Megfe-
lelõ jogi háttér kellene a hallgatók tanulmányi idõ
alatti munkahelyi foglalkoztatásához.

12. Okvetlenül szükséges a képesítési rende-
let módosítása, a munkaköri megnevezések és
besorolások újragondolása, pontos körülhatáro-
lása, a dinamikusan változó, ugyanakkor a ha-
gyományos elemeket is megõrzõ könyvtári tevé-
kenység és a szakképzés változásaihoz igazítása.
Mindezt szakmai konszenzussal szükséges meg-
oldani, ezért a minisztériumi irányítás, a Könyv-
tári Intézet, az érdekképviseleti szervek és a
képzõintézmények képviselõi közösen végezzék
el ezt a feladatot. A minisztérium megbízásából
a Könyvtári Intézet a munkáltatók és a felsõfokú
könyvtárosképzõ helyek megkeresésével felmé-
rést készít elõ az új munkaköri elnevezésekre és a
könyvtári munkakörök tartalmára vonatkozóan.

13. Lényeges elõrelépést jelenthetne, ezért
újból szorgalmazzuk a könyvtáros szakma dele-
gáltjának bevonását a felsõoktatási akkreditációs
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eljárásba. A könyvtár- és információtudomány
pozícióinak erõsítése, a képzõintézmények és a
tudományág további mûvelõinek összefogása
hozzájárulhatna a tudományos (PhD) képzés
bõvítéséhez is. Érdemes ismét kezdeményezõen
fellépni a könyvtár- és információtudomány aka-
démiai elfogadtatása, önálló tudományággá mi-
nõsítése érdekében. Ennek elérése erõsítheti az
eddig más tudományágak doktori iskolájának
részeként, alprogramjaként mûködõ könyvtáros
PhD-képzésnek önálló doktori program kereté-
ben történõ, feltehetõleg csupán több intézmény
összefogásával megvalósítható akkreditációját.

14. A felsõfokú szakképzés színvonalának
emelése megköveteli a könyvtár- és információ-
tudomány tárgykörébe tartozó kutatások kibõví-
tését, folyamatosságát és országos koordináció-
ját, különösen az oktatók által közreadott nyom-
tatott és elektronikus publikációk számának és
színvonalának emelését. A minõség fontos ga-
ranciája az elfogulatlan és kizárólag a szakmai,
tudományos szempontokat figyelembe vevõ lek-
torálás.

15. A könyvtárosképzés idõszerû kérdései-
nek megvitatására a jövõben is szervezzük meg
a könyvtári kerekasztal elnevezésû találkozót,
mégpedig a mostanihoz hasonlóan, a Debrecen-
ben háromévenként tartott Informatika a felsõ-

oktatásban címû konferencia elõrendezvényeként.
A könyvtári kerekasztal a Nemzeti Kulturális

Alap támogatásával valósult meg.

„Tessék választani!”

Informatikus könyvtárosok

mesterképzésen innen, alapképzésen

túl1

A felsõfokú könyvtárosképzés jelenlegi kettõs-
ségét az osztatlan és osztott formák határozzák
meg. Elõbbiek a hagyományos, ma már kifutó

jelleggel létezõ – széles körben és régóta ismert

– fõiskolai és egyetemi matúrákat jelentik, me-
lyek a 129/2001. (VII. 13.) kormányrendelet alap-
ján informatikus könyvtáros végzettséggel ruház-
zák fel a hallgatókat. A felsõoktatás mai fõsze-
replõi a 289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet
által a társadalomtudomány képzési ágba, azon
belül a társadalomismeret képzési területre so-
rolt, a 2006/2007-es tanévtõl élõ új típusú vagy
többciklusú, nemzetközileg is átjárhatóságot biz-
tosító, egymásra épülõ szintek. Napjainkban ki-
zárólag a BA – bachelor vagy alapképzés (180
kredit), az MA – master vagy mesterképzés (120
kredit) és a PhD – Philosophiae Doctor vagy
doktori képzés (180 kredit) alkotta felsõfokú
stúdiumokra lehet jelentkezni (1. ábra). Meg kell
említeni, hogy a munkaerõpiaci igényeket figye-
lembe véve, „alattuk” léteznek még az Országos
Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ bizonyít-
ványt adó (emelt szintû: segédkönyvtáros, ezen
belüli rész-szakképesítés: könyvtári asszisztens),
illetve szakmai továbbképzési programok is.

A továbbiakban – mint a modernizációs fo-
lyamatban, az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kara (ELTE BTK) részé-
rõl Sebestyén György intézetigazgató egyetemi
tanár mellett, az Informatikai és Könyvtártudo-
mányi Intézet (IKI) titkáraként aktívan közre-
mûködõ oktató – a háromciklusú felsõfokú
könyvtárosképzést veszem a teljesség igénye
nélkül, a lap terjedelmi korlátait is figyelembe
véve röviden, csak az egyes csomópontokat ki-
emelve górcsõ alá.2 (A könyvtárpedagógia-tanár
mesterképzéssel – sajátos szerepe révén – nem
foglalkozom.)

A hazai könyvtárosképzõ intézmények (2.
ábra) 2004-tõl, a Csatlakozás az európai felsõ-
oktatási térséghez (CSEFT) program kihívásai-
nak eleget téve kezdték meg a felkészülést az
osztott képzésre való áttérésre. 2004-ben alakult
meg az a felsõoktatási konzorcium, mely – elsõ
lépcsõben – az alapképzés létrehozásának
akkreditációját vezényelte le. A konzorcium
Sebestyén György professzort, az ELTE BTK
IKI Könyvtártudományi Tanszékének és doktori
programjának vezetõjét választotta elnökéül. Nem1 Kiszl Péter „Modernizáció több szólamban – könyv-

tárosképzés új utakon” címû elõadásának szerkesztett
változata. Elhangzott 2008. november 25-én, az ELTE
BTK és az MKE Bibliográfiai Szekciója által Szentmi-
hályi János professzor születésének  századik  évforduló-
jára rendezett emlékülésen (http://eltebtk.aspnet.hu/
download/Események/2008november/2008_11_25_
Szentmihályi.pdf).

2 A kérdéskörrel részletesen foglalkozik: Tószegi Zsu-
zsanna: Az informatikus könyvtáros hallgatók által elsa-
játítandó tudásanyag és szakmai kompetenciák a bolo-
gnai képzési rendszerben. = Tudományos és Mûszaki Tá-
jékoztatás. 55. évf. 2008. 10. sz. 470–480. p.


