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Az informatikus
könyvtáros alapképzési

szak a magyarországi
felsõoktatásban*

A magyarországi felsõoktatás reformja az Európai
Unió trendjeihez, normáihoz való igazodás szán-
dékával zajlik; ez az ún. bolognai folyamat, va-
gyis az Európai Felsõoktatási Térség kialakítása.
A reform közvetlenül érintette, érinti a hazai
könyvtárosképzést is.

Az átalakítás kedvezõtlen idõpontban érte el
képzõhelyeinket. A XXI. század elsõ éveiben
ugyanis már át kellett esni egy belsõ átszervezé-
sen, amelyrõl két magas szintû jogszabály rendel-
kezett:

– a 129/200l. sz. Korm. rendelet a felsõokta-
tásban a bölcsészettudományi és egyes társadalom-
tudományi alapképzési szakok képesítési követel-
ményeirõl (a képesítési kormányrendeletek sorá-
ban);

– a 77/2002. sz. Korm. rendelet a felsõoktatá-
si alapképzési szakok képesítési követelményei-
nek kreditrendszerû képzéshez illeszkedõ kiegé-
szítésérõl.

Éppen csak, hogy végrehajtottuk a tanrend
módosítását, a kreditrendszerû értékelés bevezeté-
sét, illetve finomítását (a Debreceni Egyetem, il-
letve akkor még KLTE TTK már 1994-ben – kí-
sérletképpen – átállt a kreditrendszerre), amikor
hozzá kellett fogni az ún. bolognai folyamatból
adódó strukturális és tartalmi reform elõkészítésé-
hez. E folyamat lényege (röviden): megszûnik a
duális szerkezet, a fõiskolai és egyetemi képzés
különbsége, és ehelyett – néhány kivétellel – line-
áris, többciklusú képzés folyik. Mégpedig a kö-
vetkezõképpen: hároméves alapképzési (vagy an-
golosan bachelor, BSC, BA) szakon (fõiskolákon
és egyetemeken egyaránt), majd erre épülve – jóval
kisebb létszámban és csak néhány felsõoktatási

intézményben, elsõsorban az egyetemeken – a
kétéves mester (vagy master, MA) szakon. A har-
madik ciklus marad a most is létezõ tudományos,
vagyis doktori (PhD) szint. (Ezeken kívül a felsõ-
oktatás rendszerébe tagolódik a kétéves felsõfokú
szakképzés és számos továbbképzõ, speciális prog-
ram, amelyek nyilván létrejönnek majd a mi szakte-
rületünkön is, de egyelõre még nem állnak a gondol-
kodás középpontjában.) A vonatkozó 252/2004. (VIII.
30.) Korm. rendelet szerint az alapszak egyenértékû
a korábbi fõiskolai végzettséggel (illetve fordítva: a
korábbi fõiskolai oklevél megfelel az alapképzési
szakon szerzett oklevélnek); a mester szak egyenér-
tékû a korábbi egyetemi végzettséggel (illetve for-
dítva: a korábbi egyetemi diploma megfelel a mester
szakon szerzett diplomának).

Az említett 2001-es kormányrendelet értelmé-
ben az egységesen (azaz valamennyi könyv-
tárosképzõ intézményben) informatikus könyvtá-
ros szaknak nevezett fõiskolai és egyetemi szakok
sorsa az elõkészítés kezdeti szakaszában meglehe-
tõen ijesztõen alakult. A szakma és a tanszékek
képviselõinek megkérdezése nélkül az illetékes
bizottság az informatikus könyvtáros szak meg-
szüntetését tervezte, illetve elõbb a magyar alap-
képzési szak egyik szakirányaként emlegette, majd
meglepõ és nehezen indokolható módon a magyar
képzési ágba sorolta, alárendelten a magyar szak-
nak. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma könyvtári osztálya (majd fõosztálya), a szak-
mai érdekképviseleti szervek – mindenekelõtt a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) meg az
Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ), va-
lamint a közös oktatási-képzési munkacsoportjuk
– és a tanszékek, továbbá a nagyobb, meghatározó
intézmények összefogtak, és kivételesen szoros
egységben, közösen léptek fel a szak megmentése
érdekében. Mellõzve most a külföldi tapasztala-
tokra, a nemzetközi trendekre, az európai uniós
elvárásokra hivatkozó és a könyvtári tevékenység,
a tágabban felfogott információszolgáltatás hazai
tradícióit és mai igényeit, a könyvtár- és informá-
ciótudomány interdiszciplináris jellegét hangsúlyo-
zó érvek sokaságának ismétlését, csak a végered-
ményt rögzítjük. Erõfeszítéseink sikeresek voltak
(ebben hervadhatatlan érdemei vannak Hiller Ist-

ván akkori kulturális miniszternek), az informati-
kus könyvtáros szak megmaradt, mégpedig önálló

* Elhangzott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Taná-
csának 2007. január 16-án tartott ülésén.
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szakként, amelynek fõ kritériuma, hogy közvetle-
nül lehet rá jelentkezni. Ugyancsak komoly elõre-
lépésnek tarthatjuk, hogy a szakot a társadalomtu-
dományi képzési területhez, azon belül a társada-
lomismeret képzési ághoz sorolták be. (Közbeve-
tõleg: az ideális helye az informatika képzési te-
rületen belül lenne.) Talán nem túlzás állítani, hogy
az elmúlt években ez tekinthetõ szakmánk egyik
legnagyobb eredményének; ezen belül a szakmai
érdekképviselet egyik legnagyobb eredményének
is. Az informatikus alapképzési szak léte feltétle-
nül hozzájárulás szakmánk tekintélyének, rangjá-
nak emeléséhez. Ugyanakkor társadalmi igényt elé-
gít ki, kétszeresen is. Egyfelõl az információk
szervezése és szolgáltatása (könyvtárakban vagy
más információszolgáltató helyeken) iránt több
irányból is határozott igény fogalmazódik meg,
talán elég a gazdasági, a politikai és a kulturális
(ezen belül az oktatási) szféra, a közigazgatás
különbözõ területeire, a tömegtájékoztatásra utal-
ni; a szakképzés hozzájárulhat a digitális esély-
egyenlõség biztosításához, az élethosszig tartó
tanulás megvalósulásához is. Másfelõl a három-
éves informatikus könyvtáros alapképzési szak ún.
piacképes oklevelet, tényleges szakképzettséget ad:
a végzett hallgatók elhelyezkedésére – éppen az
elõbbiekbõl fakadóan – reális esély mutatkozik.
(Közbevetõleg: a hajdani négy-, illetve ötéves
bölcsész-, természettudományi és más szakok

nagy gondja, hogy milyen kifutást, azaz milyen
elhelyezkedési esélyt villantsanak fel a jelent-
kezõk elõtt.)

A könyvtárosképzésben részt vevõ felsõfokú
tanintézetek (egyetemek és fõiskolák) 2004 õszén
közösen dolgozták ki (a Könyvtári Intézet közre-
mûködésével) és nyújtották be (2004. november
10-ei keltezéssel) a Magyar Akkreditációs Bizott-
sághoz (MAB) az informatikus könyvtáros szak
létesítési kérelmét. Ebben jeleztük a mester szak
létesítésének és indításának szükségességét és esé-
lyét, egy tervezetet mellékeltünk is. A jóváhagyás
– amely elsõsorban a képesítési követelmények és
a kredittáblázat jóváhagyását jelentette – után az
intézmények külön-külön terjesztették elõ a szak-
indítási kérelmet. Bizonyos zökkenõk után mind-
egyik felsõoktatási intézmény elnyerte a szakindí-
tás jogát. (A bonyolult és igencsak szigorú felté-
telekrõl idõ hiányában most nem volna szerencsés
szólni.) 2006. szeptember 1-jén már mindegyik
egyetemen és fõiskolán az egységes követelmé-
nyek szerint szervezett informatikus könyvtáros
alapképzési szakon (rövidebb nevén: BSc szakon)
folyik az oktatás, nappali és számos helyen leve-
lezõ tagozaton (Egerben távoktatási formában is).

Az informatikus könyvtáros alapképzési sza-
kon a MAB által jóváhagyott és az akkori Okta-
tási Minisztérium által elfogadott program és ké-
pesítési követelmények alapján történik a tanítás.

közös képzési modul (a társadalomismeret képzési ág
többi alapképzési szakjával együtt) 6–10 kredit

(kommunkációs készségfejlesztés; bevezetés a filozófiába; bevezetés a szociológiába;
kutatásmódszertan; anyanyelvi képességfejlesztés stb.)
alapozó modul 12–15 kredit

(bevezetés a könyvtár- és információtudományba; a kommunikációelmélet alapjai;
olvasásszociológia, -pedagógia, -pszichológia; informatikai alapismeretek; írás-, könyv-, sajtó- és
könyvtártörténet)
szakmai törzsmodul 54–62 kredit

(formai feltárás, dokumentumleírás; osztályozási rendszerek, információkeresõ nyelvek, tartalmi
feltárás; könyvtártan; a könyvtári menedzsment alapjai; tájékoztatás, információforrások;
információelmélet, adatbázis-építés és -kezelés, könyvtárgépesítés; információs rendszerek; hálózati
ismeretek)
szakmai gyakorlat 10 kredit

szigorlat 6 kredit
(két kötelezõ szigorlat)
pedagógiai, pszichológiai modul 10 kredit
szakirányú modul 35–50 kredit

szabadon választható szakmai tárgyak 6–12 kredit

szabadon választható tárgyak 9–12 kredit

szakdolgozat 15 kredit

A létesítési kérelemben megfogalmazott kreditelvárások:
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A képzés hat féléves (hároméves), és az oklevél
megszerzésének döntõ feltétele 180 kredit teljesí-
tése. (L. táblázat.)

Néhány megjegyzés okvetlenül idekívánkozik
kiegészítésül, illetve magyarázatul.

a) A vonatkozó kormányrendelet és a MAB
irányelvek bizonyos hányadban (20–30%-ban)
megengedik a most vázolt sémától való eltérést:
egyrészt a modulok kreditszámaiban, másrészt a
tantárgyak megnevezésében, és a megszabott ke-
reteken belül lehetõség van itt nem jelzett tárgyak
beiktatására is. Tapasztalataink szerint ezekkel a
lehetõségekkel a képzõ intézmények éltek is. Saj-
nálatos tény, hogy az egyetemek és fõiskolák tan-
rendje és tantárgyi tematikája csak elvétve férhetõ
hozzá az interneten, ezért az MKE, az IKSZ, az
MKE és az IKSZ közös oktatási-képzési munka-
csoportja, továbbá a Könyvtári Intézet közös le-
vélben kérte a képzõhelyeket, hogy honlapjukon
tegyék közzé a tanrendet és a tantárgyi tematikát,
a Könyvtári Intézet pedig felajánlotta, hogy meg-
teremti a linkes kapcsolatot.

b) Az új alapképzési szak leginkább a ko-
rábbi (és még kifutóban lévõ) fõiskolai szakhoz
hasonlítható. A kétszakos képzésben is 180 kredit
a minimum, amit teljesíteni kell az oklevél elnye-
réséhez, vagyis jó esetben (ha itt írja a szakdolgo-
zatot) 95, de ennél kevesebb jut (a szabadon vá-
lasztható értelmiségi tárgyak miatt) a szakra. Most
viszont a teljesen szabadon választható tárgyak, a
szakmánk elsajátításához igen kedvezõ közös kép-
zési modul és a pedagógiai-pszichológiai modul
összesen 25–32 kreditet visz el, vagyis 155–160
kredit marad a kifejezetten szakmai tárgyak okta-
tására; mint láttuk, a szakmai gyakorlat is kellõ
súllyal szerepel. (Az egyes tárgyakon belül az
elméleti és gyakorlati stúdiumok kimutatása szét-
feszítené e tájékoztató kereteit, hiszen tanszéken-
ként is vannak eltérések).

c) A pedagógiai és pszichológiai modult
azért kellett beiktatni kötelezõ jelleggel, mert a
252/2004. kormányrendelet a társadalomismeret
képzési ág mindegyik alapképzési szakját – így az
informatikus könyvtáros szakot is – ún. tanárké-
pes szaknak minõsítette, vagyis olyan szaknak,
amelyre tanári mester szak építhetõ.

d) A kormányrendelet szorgalmazza az egyes
alapképzési szakokon belül szakirányú modulok
szervezését, indítását. Ez mintegy rímel szakmánk
régóta megfogalmazott óhajára, amely a képzési
idõben sürgette bizonyos speciális képzések foly-
tatását, más szóval: szakirányú oklevelek megsze-
rezhetõségét. A kormányzati szándék és a szak-

mai törekvés összhangban állt az egyetemek és
fõiskolák több éve dédelgetett tervével, és a már
megkezdett kísérletek eredményes folytatását ígér-
te. (A kérdésre egyébként más fórumon még cél-
szerû visszatérni!)

Az informatikus könyvtáros alapképzési szak
vitathatatlan elõnye, hogy a rendelkezésre álló
idõkeretben jól felkészült információs szakembe-
reket képezhet, bocsáthat ki, akikben a szakmai
identitástudat is hamarabb elmélyülhet. Nagy kér-
dés, sokszor és sokunk által elmondott, leírt ag-
gály viszont, hogy nem jelent-e ez a képzési szer-
kezet visszalépést a sokáig mûvelt és preferált
kétszakos képzéssel szemben. A tapasztalatok
egyelõre csekélyek, hiszen még az elsõ féléven
sem jutottunk túl. Mindazonáltal érdemes lesz majd
erre a problémára odafigyelni. Mint ahogy a kép-
zõ intézmények máris megtették, a mester szak
elõkészítésének szakaszában.

Elõbb azonban térjünk vissza a szakirányok
ügyére. Már a 2006/2007. tanévre szóló felsõokta-
tási felvételi tájékoztató is tartalmazta – legalább-
is az intézmények többségénél – az informatikus
könyvtáros szakon meghirdetett szakirányokat. A
lista a nemrég közreadott 2007/2008. tanévi tájé-
koztatóban némileg bõvült. Csak egy intézmény
van, amely sem tavaly, sem az idén nem jelezte a
szakirányt: az Eötvös Loránd Tudományegyetem.
(A szakirány szervezése nem kötelezõ feladat.) Ha
sorra vesszük (az intézmények betûrendjében ha-
ladva) az írásban is hozzáférhetõ megnevezéseket,
eléggé változatos kép tárul elénk:

• Berzsenyi Dániel Fõiskola (Szombathely):
bróker és informatika menedzsment, nyilvános és
iskolai könyvtár;

• Debreceni Egyetem Informatikai Kar: weblap-
szerkesztõ (újbóli kérelem elõtt: gyermekkönyvtá-
ri);

• Eötvös József Fõiskola (Baja): iskolai könyv-
táros;

• Eszterházy Károly Fõiskola (Eger): informá-
ció bróker; iskolai könyvtári; web-publikátor;

• Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály
Pedagógiai Fõiskolai Kar: digitális könyvtári; köz-
könyvtári;

• Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõ-
iskola (Debrecen): iskolai könyvtári;

• Nyíregyházi Fõiskola: információs menedzs-
ment;

• Pécsi Tudományegyetem: információs mûvelt-
ség pedagógiája; sajtó-média-könyvkiadás;

• Szegedi Tudományegyetem (és Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskolai Kar): információs menedzs-
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ment; iskolai és közkönyvtári; különgyûjtemények;
kiadói; tartalomszolgáltatás; régi könyves; euró-
pai uniós;

• Szent István Egyetem Jászberényi Fõiskolai
Kar: információ menedzsment; gyermek- és isko-
lai könyvtári.

Már szó esett arról, hogy a könyvtáros szakma
nem mond – mert nem mondhat – le a mester szak
megszervezésérõl sem. A felsõoktatási alap- és
mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási
rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) sz. Korm.
rendelet megjelenése után a képzõ intézmények
némelyike hozzáfogott a létesítési kérelem össze-
állításához. Sajnálatos tény, hogy ez a kormány-
rendelet hátrányosan érintette a szakmánkat. Elté-
rõen a 252/2004. sz. kormányrendelettõl, a tanár-
képzési jogosultságot nem adta meg az informati-
kus könyvtáros szaknak, vagyis továbbra sincs
lehetõség a könyvtáros-tanár mester szak megin-
dítására, illetve a könyvtáros-tanár oklevél meg-
szerzésére, holott erre igen nagy igény lenne.
(Kissé furcsa, hogy megmaradt a hasonló jellegû
informatikatanár, lehet képezni mûvészettörténet-
tanárokat, egészségfejlesztõ tanárokat, bábjátékta-
nárokat, hon- és népismeret-tanárokat stb. – hogy
csak néhány példát szemezgessünk az igencsak
tarka listáról.) Természetesen a Könyvtáros-
tanárok Egyesülete és a két szakmai ernyõszer-
vezet igyekezett lépéseket tenni a hátrányos
kormányrendelet módosítására, de pillanatnyi-
lag nincs tudomás arról, hogy ez eddig ered-
ményre vezetett volna. (Talán ismét Hiller Ist-
ván minisztertõl várhatjuk a megoldást.)

A mester szakkal kapcsolatban a legfõbb prob-
léma a bemenetel. A létesítési kérelem összeállí-
tásában közremûködõ tanszékek úgy döntöttek,
hogy a belépésre három, illetve négyféle módot
kínálnak, és ehhez igazodóan a képzés három
sávban folyik majd. Az elsõ és kézenfekvõ meg-
oldás: az alapképzési szakról, illetve annak szak-
irányáról egyenes út vezet a specializált prog-
ramhoz. A második sáv tulajdonképpen kettõ:
az egyikre azok jelentkezhetnek, akik más alap-
képzési szakot végeztek, de közben (a három év
alatt) teljesítették az informatikus könyvtáros
szakon felajánlott ötven kreditet (amely az ala-
pozó és szakmai törzsmodul tárgyaiból áll
össze), így továbbra is szakirányban folytathat-
ják tanulmányaikat a mester szakon; a másikra
szintén felvehetõk a más alapképzési szakon ok-
levelet szerzett hallgatók, de nekik az újabb két
év alatt vagy elõtt kell az imént említett ötven
kreditet (amelyet a könnyebbség kedvéért a böl-

csészektõl átvett kifejezéssel minor szaknak neve-
zünk) teljesíteni, ennélfogva a mester szakon szak-
irányú tanulmányokat nem folytathatnak. A har-
madik sávra azok íratkozhatnak be, akik más mes-
ter szakon végeztek (vagy korábban más egyetemi
diplomát szereztek), vagyis õk sem lehetnek ré-
szesei a szakirányú képzésnek. A vázolt és elsõ
látásra kissé bonyolultnak tûnõ szisztéma nagy
elõnye – legalábbis szerintünk –, hogy valamit
átmenthet a mostani és igencsak jól bevált két-
szakos képzésbõl. Erre ugyanis a tudományos
és szakkönyvtárakban, de a nagyobb közkönyv-
tárak szaktájékoztató szolgálatában is nagyon
nagy szükség van.

A mester szak létesítési kérelme elkészült. A
2005-ös kormányrendelet lehetõséget ad arra, hogy
ezzel egy idõben egy intézmény a szakindítási
kérelmet is benyújtsa. A tanszékek közös állás-
pontja és kérése alapján erre a Debreceni Egye-
tem Informatikai Kara vállalkozik. Az indítási
kérelem – a humán informatika (tartalomszolgál-
tatás) nevet viselõ MA programra – szintén össze-
állt, és az intézményi szenátusnak a közeli napok-
ra kitûzött ülése és várhatóan kedvezõ állásfogla-
lása után el is küldik a MAB-hoz. A jóváhagyásig
a dokumentumok részletei nem publikusak.

Talán indokoltnak látszik néhány mondat a
levelezõ képzésrõl is. Az alapképzési szak kap-
csán már elhangzott, hogy az egyetemek és fõ-
iskolák többsége 2006-ban levelezõ tagozatot is
indított; erre a szokott módon, érettségivel lehet
jelentkezni. Egyelõre, amíg a mester szak léte-
sítési és indítási engedélye meg nem születik,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium hozzájá-
rult a korábbi kiegészítõ levelezõ tagozatok in-
dításához. Tehát azok, akik korábban szerezték
vagy az idén szerzik fõiskolai könyvtáros vagy
informatikus könyvtáros oklevelüket, még erre
a levelezõ tagozatra jelentkezhetnek. (Néhol fo-
gadják a más egyetemi vagy fõiskolai szakon
végzetteket is.) Mihelyt a mester szak beindul,
a kiegészítõ levelezõ képzés nyilván áttolódik,
átterelõdik erre a szakra. Szükséges viszont is-
mételni: a korábbi egyetemi könyvtár szakos
vagy informatikus könyvtáros diploma egyenér-
tékû a majdani mester szakos informatikus
könyvtáros oklevéllel.

Végezetül a doktori képzést is említsük meg. A
könyvtár- és információtudomány fejlettségi szint-
je, szakmánk presztízse megkívánja, sõt megkö-
veteli, hogy a már ma is népszerû PhD-képzés
megmaradjon, sõt bõvüljön.

Bényei Miklós


