
Rendkívüli megtiszteltetés számomra,
hogy ezen a szép jubileumi megemléke-
zésen megszólalhatok. Feltételezem, a
szervezõk választása elsõsorban azért
esett rám, mert szerencsés sorsom foly-
tán már csupán egyedül vagyok, aki 
kezdettõl fogva tanított és mindmáig fo-
lyamatosan tanít a debreceni egyetem 
informatikus könyvtáros szakán. Azt hi-
szem, nem szükséges bizonygatnom,
hogy az 1989-tõl eltelt negyedszázad
alatt rengeteg emlék halmozódott fel a
tudatomban, pontosabban szólva: ezt az
idõt, az egyetemen töltött idõszakot való-
jában úgy éltem meg, mint élmények so-
rozatát. Természetesen, ahogy az lenni
szokott, olykor voltak kellemetlen, sõt
kifejezetten rossz pillanatok, napok, he-
tek is, de – és ezt nyugodt szívvel állítha-
tom – lelkemben igazán a kellemes élmé-
nyek ragadtak meg, mert voltaképpen
ezek voltak többségben.

Úgy vélem, hozzászólásomnak a meg-
hívóban megadott címe felhatalmaz,
hogy ezúttal – tõlem kissé szokatlan mó-
don – a tudományosság szigorú kö-
vetelményeinek betartását mellõzve 
beszéljek. Arra gondoltam, hogy a ren-
delkezésemre álló szabott idõben néhány

mozzanatot villantok fel a debreceni kép-
zés történetébõl, leginkább a személyes
tapasztalataimra támaszkodva. Amit
mondani kívánok, le is írtam, mert
egyébként elkalandoznék, eltévednék az
emlékek dzsungelében.

Mindenekelõtt az indulás sajátos kö-
rülményeirõl és furcsaságairól szeretnék
szólni. Kevésbé ismert, hogy a debreceni
egyetemi könyvtárosképzés gondolata
képlékeny formában már a hetvenes
években, majd egyre határozottabban a
nyolcvanas évek elején is felvetõdött.
A magyarországi könyvtárügy dinami-
kus mennyiségi és minõségi fejlõdése
ugyanis egyre inkább követelte a maga-
san kvalifikált szakemberek létét, alkal-
mazását. Debrecenben egyedülálló intéz-
ményi bázis segíthette volna az oktató-
munkát: a kötelespéldány-jogosultsággal
rendelkezõ Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem (KLTE) Könyvtára, a másik két
egyetemi gyûjtemény, a nagy múltú re-
formátus kollégiumi könyvtár, az orszá-
gos átlagot meghaladó színvonalon 
mûködõ megyei könyvtár, továbbá jeles
iskolai, fõiskolai, szakszervezeti és szak-
könyvtárak. Miután a budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem történe-
lem–könyvtár szakán szereztem diplomát
és mindjárt végzés után, 1966 nyarán a
Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár munka-
társa lettem, ahol tudományos kutató-
munkát is folytathattam, a leendõ szak
oktatójaként korán szóba került a nevem.
Eleinte a javaslattevõk a budapesti kép-
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zés tartalmi és strukturális lemásolására
gondoltak. Majd amikor a nyolcvanas
évek második felében az egyetem vezeté-
se komolyan napirendre tûzte a könyvtár
szak megalapítását, még mindig a Köz-
mûvelõdési Tanszék keretében tervezték
a megvalósítást. Mivel elég közel álltam
a kandidátusi fokozat megszerzéséhez, a
szak megszervezésének elõkészítésével
a bölcsészkari vezetés engem bízott meg.
Feladatomat csakis úgy láthattam el meg-
felelõen, hogy felkértek egy szakértõi bi-
zottságot is, amelyben mások mellett
Gomba Szabolcsné, a KLTE Könyvtárá-
nak fõigazgatója, Boda István, a rektori
hivatal tudományos titkára, Fülöp Géza,
az ELTE Könyvtártudományi Tanszé-
kének akkori vezetõje és Arató Mátyás
egyetemi tanár is helyet kapott. Arató
professzor személye és hathatós szerep-
vállalása már egy jelentõs szemléleti for-

dulatot jelzett. A KLTE akkori természet-
tudós vezetõi, Csikai Gyula rektor,
Daróczy Zoltán, Beck Mihály – nyilván a
nemzetközi tapasztalataik alapján és az
információközvetítés új trendjeinek is-
meretében – egy újfajta, az informatiká-
val ötvözött könyvtárosképzés itteni indí-
tását szorgalmazták. Noha én bölcsész
voltam – és az is maradtam –, valamit
megsejtettem az ötlet nagyszerûségébõl.
Közrejátszott ebben, hogy Kovács Máté
tanítványának vallottam – és vallom –
magam, õ pedig a hazai könyvtártudo-
mány mûvelõi közül az elsõk között is-
merte fel a számítástechnika könyvtári
alkalmazásának lehetõségeit, kivételes
távlatait. A minisztériumi felterjesztés
már ebben a szellemben fogant. A kérel-
met messzemenõen támogatta a mûvelõ-
dési minisztérium könyvtári osztályának
vezetõje, Juhász Jenõ, aki számottevõ
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anyagi támogatásról is gondoskodott.
Hamar megszületett a hivatalos engedély
is: elsõként az országban a KLTE infor-
matikus könyvtáros szakot indíthatott,
egyelõre kizárólag angol szakkal páro-
sítva.

A szemléleti problémák azonban még
az elsõ felvételi vizsgák elõtt sem oldód-
tak meg. A Bölcsészettudományi Kar el-
utasította az új profilú szak gondozását,
én nem lehettem a kar oktatója, nem volt
tanszék, illetõleg tanszéki csoport. S ek-
kor állt mellénk a Természettudományi
Kar dékánja, Bazsa György professzor:
az utolsó pillanatban átvette a szakot,
közvetlen munkatársa, a nemrég elhunyt
Jékel Pál közremûködésével felkért bu-
dapesti szakembereket és néhányat a szá-
mítóközpont munkatársai közül, óradí-
jasként én is taníthattam. Nélküle és a
már említett Arató Mátyás nélkül az in-
formatikus könyvtáros szak 1989-ben
aligha indulhatott volna el. Bazsa pro-
fesszor jóakaratú támogatását azóta is
érezzük, élvezzük. Arató professzor –
amíg egészségi állapota engedte – renge-
teget segített, a kezdeti idõkben még órát
is vállalt. Természetesen jóval többen
voltak és vannak, akiknek a képzés kifor-
málásában, meggyökereztetésében nyúj-
tott segítségért szintén köszönettel tarto-
zunk. Kérem, nézzék el nekem, hogy
most nem sorolom fel mindannyiukat,
mert alighanem kifutnék az idõbõl. Né-
hány nevet mégis megemlítenék: a Mate-
matikai és Informatikai Intézet vezetõje,
Lajkó Károly – mellesleg õ hívott meg
másodállású docensnek –, a valamivel
késõbb, 1994-ben megalakult Komputer-
grafikai és Könyvtár-informatikai Tan-
szék vezetõje, Szabó József és utóda,
Bácsó Sándor, aztán a szakon oktató in-

formatikus kollégák: Fazekas Gábor,
Almási Béla, Kormos János, a docensi ki-
nevezésemig szakfelelõsi teendõket is el-
látó Juhász István és mások. Különösen
az elsõ években nem nélkülözhettük a fõ-
városi könyvtárosokat: például Horváth
Tibort, Ottovay Lászlót, Környei Mártát.
(Mint ahogy késõbb mi is segítettünk az
egri, a nyíregyházi és a debreceni fõisko-
lai képzés megalapozásában, illetve meg-
erõsítésében.) Bátran mondhatjuk tehát,
hogy a debreceni informatikus könyvtá-
ros szak létrejötte és talpon maradása
kollegiális összefogás eredménye.

Talán az is a mi, meggyõzõdésünk
szerint a nemzetközi tendenciákhoz iga-
zodó törekvéseinket igazolta, hogy 2001-
ben a képesítési kormányrendelet az in-
formatikus könyvtáros szak megnevezést
írta elõ az ország valamennyi könyv-
tárosképzõ intézményében. Ez az elneve-
zés megmaradt az ún. bolognai reform
során is, minden fõiskolai és egyetemi
képzõhelyen. Huszonöt év távlatából
akár büszkék is lehetnénk arra, hogy a
nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján
úttörõ szerepet vállaltunk és játszottunk
egy újfajta, az információszolgáltatásban
mindenképpen korszerû képzési profil
meghonosításában. A kilencvenes évek-
ben a kezdeményezés szakmai fogadtatá-
sa még igencsak ellentmondásos volt, és
talán még ma sem teljesen egyértelmû.
Holott a digitális mûveltség sodró erejû
terjedése és fejlõdése elkerülhetetlenül
szükségessé teszi, hogy a jelen és még in-
kább a jövõ könyvtári szakembere ren-
delkezzen magas szintû informatikai 
ismeretekkel, azaz – és most Bazsa pro-
fesszor egyik, a tanszékünk által tavaly
rendezett konferencián elhangzott szóle-
leményét idézem – webkönyvtáros le-
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gyen. S hogy negyedszázada jó úton 
indultunk és járunk, azt a debreceni in-
formatikus könyvtáros szak oktatóinak,
valamint egykori hallgatóinak a könyv-
tár- és információtudomány mûvelésében
játszott jelentékeny szerepe is bizonyítja:
a hazai és külföldi publikációik és kon-
ferencia-elõadásaik sokasága, aktív rész-
vételük a könyvtárosképzésben; és 
örömmel emlegethetjük jelesebb és am-
biciózusabb hallgatóinknak a tudomá-
nyos diákköri konferenciákon elért kivá-
ló eredményeit is.

Mindenképpen szeretnék szót ejteni
az itteni képzés vitathatatlan sikerágaza-
táról, a levelezõ tagozatról. Már-már a fe-
ledés homályába merült, hogy annak ide-
jén, még vagy már 1989-ben, az Országos
Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi
és Módszertani Központja kérte: a KLTE
égisze alatt az egyetemi diplomával igen,

de könyvtáros szakképzettséggel nem
rendelkezõ könyvtári dolgozók számára
szervezhessenek két és fél éves kurzust,
ahol a sikeres államvizsga után a KLTE
adná ki az oklevelet. Az oktatás már õs-
szel megkezdõdött és néhány évig Buda-
pesten folyt, részben fõvárosi, részben
debreceni tanárokkal. Miután 1994-ben
létrejött a Komputergrafikai és Könyvtár-
informatikai Tanszék, hamarosan átvet-
tük – a TTK tanulmányi osztályának
megértõ adminisztratív közremûködésé-
vel – a levelezõ képzés szervezését és le-
bonyolítását; az elsõ itteni évfolyam
1996-ban végzett. Noha az informatikus
könyvtáros szakot nappali tagozaton csak
másik szakkal párosítva lehetett felvenni,
levelezõ tagozaton ettõl az ún. másoddip-
lomás képzés során eleve eltérhettünk.
Majd minisztériumi engedéllyel fogad-
hattuk a tanárképzõ fõiskolákon (tehát
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kétszakos képzésben) könyvtár szakon
végzett kollégákat is ún. kiegészítõ kép-
zésre. Késõbb jogszabály tette lehetõvé,
hogy a hajdani felsõfokú tanítóképzõ 
intézetek könyvtáros–népmûvelés szaká-
nak hallgatói, továbbá a tanítóképzõ fõis-
kolák könyvtáros specializálóját el-
végzettek is tanulhassanak nálunk. 
Mellesleg: mi találtuk ki, hogy az öt fél-
éves kurzus végén legyen ünnepélyes
diplomaosztás. Miután a levelezõ hallga-
tóink többsége könyvtárban vagy más
mûvelõdési intézményben dolgozott, ná-
luk kitapinthatóan erõteljesebb volt a
motiváció, ezért mi, oktatók is örömmel
foglalkoztunk velük. Személy szerint ha-
tározott sikerként könyveltem el, hogy a
könyvtártörténeti stúdiumon az évfo-
lyamdolgozatok, majd a szakdolgozatok
témaválasztásánál jó néhány hallgatót si-
került megnyernem arra, hogy települése
könyvtárának vagy saját munkahelyének
történetét, esetleg annak valamelyik sza-
kaszát dolgozza fel. Néhány munka ezek
közül nyomtatásban vagy/és elektronikus
formátumban is megjelent. Szomorú
tény, hogy az ún. bolognai reform beve-
zetése óta a levelezõ tagozatra jelentke-
zõk száma – különbözõ okok miatt –
nagymértékben lecsökkent.

Végezetül egy-két egzakt adat. Úgy
alakult, hogy amióta Debrecenben az in-
formatikus könyvtáros szakon zajlanak
államvizsgák, majd záróvizsgák, tehát
1994 óta, azok mindegyikén részt vettem
vizsgáztatóként. Nemrég, amikor a mai
megemlékezésre készültünk, megszá-
moltam: nappali tagozaton az egyetemi
(ötéves) képzés végén 252, az alapképzé-
si (azaz BSc) három tanév végén 145
hallgató jelent meg elõttünk (ez összesen
397). Csaknem teljesen megegyezik ez-

zel a levelezõ tagozaton (döntõen a má-
soddiplomás és kiegészítõ tagozaton) 
záróvizsgázók száma: 384. Mindez
együttvéve 781 fõ, és ehhez jön még kb.
egy tucatnyi olyan mester szakos, aki
nem itt járt alapképzésre. Szakterületünk
méreteihez képest ez elég tetemes meny-
nyiség. Sajnálatos módon pályakövetõ
vizsgálatokat, felméréseket nem végez-
tünk (egy idõben nem is végezhettünk vol-
na), ám a hozzánk eljutó információkból
– bár azok kétségkívül hézagosak – meg-
lehetõsen megnyugtató kép rajzolódik ki.
Egykori hallgatóink becsülettel helytáll-
nak a különféle típusú könyvtárakban és
az információszolgáltatás egyéb intéz-
ményeiben, többen külföldön öregbítik
egyetemünk hírnevét (van, aki már húsz
esztendeje), számosan informatikusként
helyezkedtek el, néhányan tanítanak.
Mindig jólesõ érzéssel halljuk, olvassuk,
ha valamelyik egykori hallgatónk vezetõ
tisztségre emelkedik, hiszen ez számunk-
ra, a hajdani tanárok számára is elisme-
rés. Szerencsére hosszú azoknak a név-
sora, akiket megemlíthetnék. Mindjárt
utánam három olyan elõadó következik,
akik a debreceni informatikus könyvtáros
képzésnek és immár szakmánknak is rep-
rezentánsai. Egyikük a legelsõ nappali
évfolyam diákja volt, ketten levelezõ ta-
gozatra jártak.1 Kérem, hallgassák õket
érdeklõdéssel és figyelemmel. ■
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