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1. Az OPKM szellemi-szakmai előd intézményét, az Országos Tanszermúzeumot a dualizmus-kori fellendülés 
idején, 1877-ben alapította Trefort Ágost kultuszminiszter és Gönczy Pál miniszteri tanácsos, valamint az első 
igazgató, a bánsági Lugoson született Mayer Miksa.  
  A Tanszermúzeum – nevével ellentétben – taneszközök, tanszerek (és tan-könyvek!) élő, bemutatásra 
alkalmas gyűjteménye volt. Célja a pedagógusok tájékoztatása az iskolai berendezésekről, tankönyvekről, egyéb 
taneszközökről. További cél a gyártók ösztönzése, tájékoztatása. Céljai érdekében gyűjtötte, feltárta és kiállításokon 
mutatta be a gyűjtőkörébe tartozó tárgyakat. 
  Az 1890-es években kiemelkedő jelentőségű igazgatója volt az intézménynek az Udvarhelyszékről származó, 
tibódi születésű Gyertyánffy István, aki pályája kezdetén tanított, illetve igazgató volt előbb Székelyudvarhelyen, 
majd Székely-keresztúron.   
  Igazi fénykorát a XX. század elején (az I. világháborúig) élte az akkor már Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum, Vángel Jenő kimagasló elnöki irányítása alatt. Ekkoriban az intézmény szervezte a taneszközök 
hatósági engedélyezését megelőző szakmai minősítését. A Könyvtár és Tanszermúzeum Hivatalos Értesítő címen 
megjelenő havi lapjában tájékoztatta a szakmai közönséget a tankönyvekkel és taneszközökkel kapcsolatos 
fontosabb döntésekről, eseményekről. 
  Trianon után változtak a prioritások a magyar kultúrában, oktatásban, ami az intézmény lassú 
elsorvadásához vezetett. Előbb a tanszermúzeum-taneszköztár szerepet veszítette el 1922-ben, majd 1933-ban 
megszűnt a pedagógiai szakkönyvtár is. A szerepvesztéshez és megszűnéshez alighanem az is hozzájárult, hogy közel 
hat év-tizeden át öt helyen is megfordult a gyűjtemény, mert soha nem volt önálló otthona, székháza. 
  
2. Negyedszázad elteltével, 1958-ban alakult újjá, szakkönyvtári szerepkörrel az Országos Pedagógiai Könyvtár, majd 
tíz év múlva, miután múzeumi feladatkört is kapott, már mint Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum működött 
tovább. Saját székház híján a fenntartó tárca épületében, a Honvéd utcai szárnyban kapott helyet. Kezdettől fogva 
támadtak ötletek, és voltak erőfeszítések az önálló elhelyezésre – rendre sikertelenül. Ebben az időszakban – a 
rendszerváltásig – fontos szerepet vállalt az intézmény az iskolai könyvtári hálózat módszertani gondozásában, 
irányításában. Ebben a feladatkörben adta ki 1967-től a Könyv és Nevelés című folyóiratot, amely 1987-ben megszűnt.  
Az első három évtizedben Waldapfel Eszter, Arató Ferenc és Balázs Mihály töltötte be a főigazgatói posztot. 
  A rendszerváltás után módosult az intézmény szerepköre, elveszítette az iskolai könyvtárak munkájának 
szakmai irányításával kapcsolatos feladatait. Az új korszak első évtizede részben a szakkönyvtár számítógépes 
integrált rendszerének kialakításáról, illetőleg az ezeréves magyar iskola méltó megünneplésének szakmai hát-
térfeladatairól szólt. Ekkor Kelemen Elemér, majd Horváth Tibor irányította az intézmény munkáját. 
  Két okból is új időszámítás kezdődött az OPKM életében 1998-ban. Egyrészt a kettévált tárcák közül 
fenntartója az Oktatási Minisztérium lett, másrészt – fennállása óta először! – önálló, saját székházhoz jutott. Igaz, a 
Könyves Kálmán körút 40. szám alatti „Tündérpalota” (egykori Tisztviselőtelepi Főgimnázium) épületének kezelői 
jogát „lakottan” vette át az OPKM 1998 nyarán, s csak a múzeum költözhetett az épület negyedrészébe. A 
Természettudományi Múzeum és a Nemzeti Múzeum egyes rész-legeinek kiköltözésére ugyan máig sem került sor, 
de már az épület egyharmadában a mi intézményünk különböző részlegei működnek. 
 
3. Mi a dolga, mik a feladatai ma az országos tudományos szakkönyvtárként, országos gyűjtőkörű szakmúzeumként, 
taneszköz-információs központként és etalontárként, valamint pedagógiai kiadóként működő OPKM-nek? 
  A 2002 nyarán jóváhagyott Alapító Okirata szerint könyvtári szerepéből adó-dó alapfeladata „a teljes körű 
magyar nyelvű és a válogatott idegen nyelvű pedagógiai szakirodalom gyűjtése, megőrzése és védelme; feldolgozása 
és rendelkezésre bocsátása, korszerű szakirodalmi szolgáltatások üzemeltetése.” Ellátja továbbá az iskolai és a 
pedagógiai szakkönyvtárakkal kapcsolatos, könyvtári jogszabályokban előírt szakmai feladatait, valamint az Oktatási 
Minisztérium könyvtárfejlesztési stratégiájának kialakítása és végrehajtása során a ráháruló szakmai feladatokat. 
  Múzeumként alapfeladata „a magyarországi közoktatás történetével kapcsolatos kulturális javak, muzeális 
emlékek felkutatása, gyűjtése; őrzése, szakszerű nyilván-tartása, állagmegóvása és védelme; tudományos feldolgozása, 
dokumentálása és publikálása, oktatási és közművelődési célú hasznosítása.” Ellátja még a muzeális értékű 
oktatástörténeti emlékekkel kapcsolatos, a múzeumi és közoktatási jogszabályokban előírt szakmai feladatokat is. 



Kiegészítő tevékenységeiben az alábbi feladatokat végzi: 

– Előállítja és közreadja a kurrens és retrospektív pedagógiai nemzeti szak-bibliográfiát és más szakirodalmi 
adatbázisokat, szolgáltatja a legjelentősebb külföldi pedagógiai és határterületi adatbázisokat. 

– Tájékoztat a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. 

– Elérést biztosít a teljes könyvtári rendszer dokumentumaihoz és szolgáltatásaihoz. 

– Együttműködik a hazai és külföldi pedagógiai szakkönyvtárakkal és muzeális intézményekkel. 

– A pedagógiai szakmai szolgáltatások keretében teljes körűen gyűjti, feldolgozza és szolgáltatja a köteles 
példányként beérkezett tankönyveket és tan-eszközöket, székhelyén központi bemutatóhelyet működtet. 

– Szakmai szolgáltatásaival segíti az iskolai könyvtárügyet. 

– Részt vesz az iskolai és felsőoktatási könyvtárak szakmai követelményeinek és normáinak kidolgozásában. 

– Részt vesz a pedagógiai szakkönyvtárak és iskolai könyvtárak munkatársainak továbbképzésében. 

– Szerkeszt és kiad egy szakmai folyóiratot, amely iskolai könyvtári, tankönyv- és taneszköz-kritikai, valamint 
e témákkal összefüggő elméleti cikkeket közöl. 

– Nyilvántartja az országban fellelhető muzeális értékű iskolatörténeti emlékeket, tanszergyűjteményeket és 
biztosítja az adatok hozzáférhetőségét. 

–  A magyar könyvtári és múzeumi rendszer tagjaként részt vesz a nyilvános könyvtári ellátás keretében 
működő országos dokumentum-ellátási rendszerben – különös tekintettel a pedagógiai szakirodalmi 
ellátásra – és az egységesen szabályozott múzeumi nyilvántartások, szabványok kialakításában és 
alkalmazásában. 

  Mindezt a sokrétű és bonyolult feladatot, gyűjteményeinkre épülő szolgáltatásainkat hetven munkatárssal, 
két telephelyen és egy külső raktárban teljesítjük.  
  Gyűjteményeink közül kiemelkedik a félmilliós állományú, a neveléstudományra és társtudományaira 
kiterjedő szakkönyvtárunk. Közel ötezer kötetes muzeális állománya, tankönyv-, iskolai értesítő-, valamint gyermek-
ifjúsági irodalmi külön gyűjteményei a szakterület országosan egyedülálló könyvtárává teszik. Gyűjteményeink 
helyben használati és kölcsönzési lehetőségén túl mintegy tucatnyi saját fejlesztésű és átvett adatbázis hozzáférését is 
biztosítjuk, amelyek többsége elérhető az OPKM honlapjáról (www.opkm.hu), illetve az általunk gondozott 
internetes Magyar Pedagógusok Háza Portál (www.mphp.hu) segítségével. 
  Missziónak tekintjük a ma már szinte csak az OPKM jóvoltából megjelenő neveléstörténeti kiadványok, 
ezeken belül is két sorozatunk, a Tudós tanárok – Tanár tudósok, illetve a Mesterek és Tanítványok gondozását, 
valamint az 1999-ben újra indult, és 2005 óta elektronikus úton is elérhető Könyv és Nevelés című folyóiratunk 
kiadását. 
  Fontos programunk a Schola Orbis Iskolatörténeti Adattár építése, amelynek munkálataiban számos, a 
határokon kívülre került iskola, köztük több erdélyi gimnázium is részt vesz. 
  Időszakos kiállításaink, szakmai rendezvényeink teszik teljessé azt a széles körű tevékenységet, amellyel már 
a jövőre készülünk: az OPKM több munkatársának bevonásával elkészült intézményfejlesztési stratégiánk, a Magyar 
Pedagógusok Háza program megvalósítására. Csak már költözhetnénk mielőbb… 


