
Tizenhat könyvtár mutatkozott be 2009. szep-
tember 15-én az ELTE BTK Múzeum körúti
campusán, sátras kipakolás formájában. A
rendezvény célja az volt, hogy legfõképpen 
az újonnan felvett hallgatók egy helyben bár-
hová beiratkozhassanak, és tájékozódhassa-
nak a könyvtári szolgáltatásokról. A rendez-
vény sikerét bizonyítja, hogy több száz diák
érdeklõdött a könyvtárak kínálata felõl és
iratkozott be hozzájuk – a leghosszabb sor
mindig a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, 
az Országos Idegennyelvû Könyvtár és az
ELTE Egyetemi Könyvtár pultja elõtt állt. 
(A könyvtárak kínálatáról részletesebb beszá-
molót cikkünk után olvashatnak, jelen írás a
szakmai beszélgetésekre koncentrál.) A ren-
dezvény fõvédnöke, Sebestyén György tan-
székvezetõ és intézetigazgató megnyitó be-
szédében hangot adott örömének, hogy egy
ilyen hallgatói kezdeményezésû rendezvény-
nyel a könyvtárak még közelebb kerülhetnek
a felsõoktatásban tanulókhoz.

Digitalizálástól a Médiatárig

A hallgatók figyelmét szerette volna felhívni
a könyvtárak fontosságára a 11 óra 30-kor
kezdõdött nyilvános kerekasztal-beszélgetés,
amelyre stílszerûen a Könyvtár Klub teraszán
került sor. Szóba kerültek többek közt a re-
formok, a web 2.0 és a felhasználóképzés. Az
ELTE BTK adjunktusa, kari könyvtári koor-
dinátora, Kiszl Péter moderálásával a külön-
bözõ könyvtárak képviselõi sorban tárgyalták
meg a kérdéseket a hallgatókból és könyvtá-
rosokból álló közönség elõtt.

Szögi Lászlótól, az ELTE Egyetemi
Könyvtár fõigazgatójától megtudtuk például,
hogy a Központi Olvasó és a kari könyvtárak
reformját tervezik egységes hálózattal, illetve
új integrált könyvtári rendszerrel. Kiemelte a
digitális tartalmak fontosságát, amihez szoft-
ver segítségével egységes keretet adnának,
így kapcsolva össze a modern szolgáltatást a
nemzeti értékek megõrzésével.

A Szegedi Egyetemi Könyvtárba már be-
költöztették a tanszéki könyvtárakat – mond-
ta el Kokas Károly, a Szegedi Tudományegye-
tem Egyetemi Könyvtárának informatikai 
fõigazgató-helyettese, címzetes egyetemi do-
cens –, a régi folyóiratok elektronikus feldol-
gozását pedig egy projektben való részvétellel
valósították meg. Az oktatók, PhD-hallgatók
digitális másolatot igényelhetnek a weblapon
keresztül, a Médiatékában pedig televízióból
rögzített adásokat tekinthetnek meg belsõ há-
lózaton az egyetem hallgatói – a jogi szabá-
lyozással összhangban. A többség tetszését

2009. szeptember 15-én, kedden rendezték
meg az ELTE könyvtáros hallgatói az ELTE
BTK Hallgatói Önkormányzata és a Magyar
Információtudományi Alapítvány (MITA) tá-
mogatásával az elsõ könyvtári napot (KN),
amely alapvetõen két csoportot célzott meg
három programjával. Egyrészt a felsõokta-
tásban tanuló hallgatókat, másrészt a hallga-
tókon belül a könyvtárosképzésben részt ve-
võket. Azt akarták elérni, hogy a hallgatók
közvetlen kapcsolatba kerüljenek a könyvtá-
rakkal. 

A három program a könyvtárak bemutatko-
zása, egy nyilvános kerekasztal-beszélgetés a
felsõoktatás és a könyvtárak kapcsolatáról,
továbbá egy a könyvtári gyakorlatok kérdését
boncolgató beszélgetés volt.

A rendezvény legszélesebb körnek szánt és
leglátogatottabb része a könyvtárak kiállítása
volt. Mint szervezõ egy kis betekintést szeret-
nék adni ennek megszervezésébe. Miért volt
erre szükség? Többen úgy láttuk, hogy a hall-
gatók csak az elsõ óráik után – miután szem-
besülnek a kötelezõ irodalommal –, kényszer-
bõl mennek el a könyvtárakba beiratkozni.
Ennek kiküszöbölésére a kiállítás célja az
volt, hogy a hallgatókhoz, elsõsorban a gó-
lyákhoz jöjjenek el a gyûjtemények. A diákok
nézzenek körül a standokon, és lehetõleg irat-
kozzanak be. Ezt egy hatékony módszerrel ér-

Könyvtári nap az ELTE-n 
Könyvtári piknik az egyetemen
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kiváltotta, hogy a könyvtárból pokrócot is le-
het kölcsönözni, amelyet a wifivel is ellátott
kertben használhatnak a beiratkozottak.

A PhD-tanulmányokba beépíthetõ három
kredit értékû könyvtári informatika kurzust
tesznek lehetõvé a Semmelweis Egyetemen
az Egyetemi Könyvtár segítségével, amely
online vizsgázással zárul, könyvtárhasználati
tréningen pedig minden hallgató részt vesz –
árulta el Vasas Lívia, a könyvtár fõigazgató-
ja. A szolgáltatásokkal kapcsolatos hallgatói
igényeket a hallgatói önkormányzaton ke-
resztül tartják számon. Így kerültek ki az in-

gyenes vízautomaták, és a hallgatók örömére
(és kiváltságára, hiszen csak számukra) lehe-
tõvé vált a nonstop, 24 órás nyitva tartás.

A Corvinus Egyetem Központi Könyvtára
részérõl Nagy Zsuzsanna szolgáltatási igaz-
gató számolt be honlapjuk web 2.0-ás lehetõ-
ségeirõl, az egyetem épületén belüli könyvtár
elõnyeirõl. Szolgáltatásaik közül a tanulócso-
portok számára interneten lefoglalható kü-
löntermet emelte ki.

Többek közt társadalomtudományi gyûjtõ-
köre, jelentõs szociológiai anyaga, illetve 
ehhez kapcsolódó kiegészítõ szolgáltatásai 

tük el: a könyvtárakat kis sátrakba költöztetve
a campus kellõs közepére, az egyik legforgal-
masabb közlekedési útvonalra helyeztük.

A kiállítás elsõsorban az ELTE BTK elsõ-
éves hallgatóira fókuszált, ugyanakkor felme-
rült, hogy tájékoztassuk a környezõ karok, 
valamint az ELTE többi hallgatóját, ez kb. ti-
zenöt másik fakultást takart. A könyvtári nap
programjai közül a nagyobb tömegek számá-
ra kétségkívül az iratkozási lehetõség volt a
legcsábítóbb. Ezt a megfelelõ kommunikáci-
ós csatornákon igyekeztünk is kihasználni,
több elsõsöknek készült kiadványban elhe-
lyeztünk hirdetéseket, felhívásokat, ahogy bõ-
vült a résztvevõk sora, ezeket folyamatosan
frissítettük.

A szervezés július végén, augusztus elején
indult, amikor több budapesti könyvtárat fel-
kerestünk azzal, hogy vegyenek részt a kiállí-
táson, amelyen alapvetõen három szolgálta-
tást nyújthattak: állományuk, katalógusuk és
egyéb szolgáltatásaik bemutatását; a beiratko-
zás biztosítását; kedvezményes könyvvásár-
lást a leselejtezett dokumentumaikból. Szá-
momra nagyon pozitív volt, hogy a részt vevõ
tizenhat könyvtár több mint kétharmada biz-
tosított beiratkozási vagy elõregisztrálási le-
hetõséget. Õszintén szólva, az elsõ hetekben
kissé szkeptikus voltam, hogy lesz-e valóban
egy-két érdeklõdõ és vállalkozó kedvû
könyvtárnál több, amelyik ezt vállalja, de vé-
gül meglepetésemre ez mégis sikeres volt.
Úgy láttam, hogy ahol megoldható volt, hogy
az elektronikus iratkoztatást elhozzák, megol-
dották, ahol papír alapon lehet ezt megtenni,
ott ez még könnyebbnek bizonyult. 

Egy rendezvény után mindig fel kell tenni
a kérdést: elérte a célját, esetleg új célokat te-
remtett vagy valósított meg?  Szervezõként a
résztvevõkkel való beszélgetések alapján úgy
értékelem, elértük az elsõdleges célunkat: a
hallgatókhoz picit közelebb hoztuk a könyv-
tárakat, elég csak arra gondolni, hogy jó 
néhány, a hallgatók számára elsõre „periféri-
kusnak tûnõ” könyvtárba beiratkozott több
érdeklõdõ, ugyanakkor voltak olyan nagy
könyvtárak, amelyekbe több mint százan irat-
koztak be. Ezek alapján jövõre is biztosan
megszervezzük a könyvtári napot és azon be-
lül a könyvtárak kiállítását, amelyre a jelent-
kezéseket már tavasz végén elkezdjük gyûjte-
ni, ahogy a rendezvény hirdetését is el kell
majd kezdenünk. Célként a következõ évre a
mennyiségi növekedést fogalmaznám meg
mind a kiállítók, mind az érdeklõdõk terén.
Természetesen ez nagyobb erõforrás-ráfordí-
tást igényel, de ennek biztosítását a Hallgatói
Önkormányzat és a MITA saját, illetve pályá-
zati forrásaiból továbbra is magára vállalja.
Találkozzunk a 2010-es könyvtári napon, az
ELTE BTK-n! ■
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miatt a felsõoktatásban tanulók számára igen
keresett hely a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár – Nagy Annának, a Központi Könyvtár
igazgatójának megállapítása szerint. Az épü-
letben százötven számítógép található, igen
széles adatbázis-kínálattal.

Gyakornokság a vállalati 
könyvtárakban

Nem csak hagyományos értelemben vett
szakembereket képeznek, hanem a verseny-
szféra felé is orientálnak hallgatókat az ELTE
BTK-n, ahol erõteljes az információme-
nedzsment és a vállalkozói irány. Ebbõl kö-
vetkezõen a Könyv-
tártudományi Tan-
szék lehetõséget ad
arra, hogy a hallga-
tók vállalati könyvtá-
rakban végezhessék
szakmai gyakorlatai-
kat. Rendhagyó, pro-
jektmunkában zajló
órákra Kiszl Péter
többször meghívta
már Kóródy Juditot,
az INFODOK Kft.
információszolgáltató központjának vezetõ-
jét, így alakult ki az együttmûködés a köz-
pont és az egyetem között szakmai gyakorla-
tok szintjén – immár több éve foglalkoztatják
az érdeklõdõ egyetemistákat. Azóta több vál-
lalati könyvtár is felkereste már Kiszl Pétert,
az információ- és tudásmenedzsment szak-
irány felelõsét, hogy gyakorlatukat a hallga-
tók náluk is eltölthessék. Némileg azonban
más kompetenciákra van szükségük az egye-

temi tanulóknak, ha vállalati könyvtáraknál
szeretnék végezni kötelezõ szakmai gyakor-
latukat. Itt a legfontosabb az üzleti szemlélet
és az információmenedzsment szerepe. Errõl
tartott workshopot Kóródy Judit a könyvtári
nap délutánján, ahol volt és leendõ gyakorno-
kok mellett több meghívott könyvtáros is be-
számolt tapasztalatairól. 

A gyakornokokra vonatkozó törvényi pa-
ragrafusról beszélt Hegyközi Ilona, a Könyv-
tári Intézet osztályvezetõje. Ez azonban nem
a felsõoktatási gyakorlatokról rendelkezik,
hanem a pályakezdõk gyakornokságára vo-
natkozó szabályokat említi meg. A pályakez-
dõk mellé két évig mentort kell rendelni a 
beilleszkedésük érdekében. Az Országos
Széchényi Könyvtárban (OSZK) 120 órás
akkreditált tanfolyamot tartanak ennek érde-
kében: számukra a gyakornokság fogalma ezt
jelenti, nem pedig a szakmai gyakorlatot,
amelyrõl ez a szakmai workshop szólt.

Az egri és a bajai fõiskola komoly szabály-
zatairól beszélt Kóródy Judit, megemlítve a
gyakorlatban rejlõ veszélyeket, a túlzott
munkavégeztetéstõl a munkafolyamatok kor-
látozott bemutatásáig. Szorgalmazta egy
olyan lista összeállítását, amelyben szerepel-
nek az információmenedzsment lehetséges

gyakorlati helyei.
Több vállalati könyv-
tár nem is tud errõl a
lehetõségrõl, hogy
így vehetnék fel a
kapcsolatot egyete-
mistákkal. A gya-
korlatok lebonyolítá-
sához a vállalatoknak
befektetésre van
szükségük, de mind-
ez minõséget javító
folyamatokat is ered-

ményez az új szemlélet megjelenése miatt.
Az ELTE BTK Könyvtártudományi Tan-

szék szakmai gyakorlatokat szervezõ tanár-
segédje, Köntös Nelli beszámolt a szakmai
gyakorlatok formájáról, változásáról az osz-
tatlan képzéshez képest. A BA-képzésben
nõtt ezeknek a száma, méghozzá négy félév
alatt háromszáz órát kell könyvtárakban
munkával tölteniük a hallgatóknak, négy kü-
lönbözõ témakörben (feltárás, gyûjtemény-
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szervezés, olvasószolgálat, marketing és pr),
míg a mesterképzésben két félévnyi szakmai
gyakorlat lesz kötelezõ. Az alapszintû kép-

zésben az elsõ két könyvtárat a hallgatók vá-
laszthatják, a második kettõnél a szakirá-
nyuknak megfelelõen kell választaniuk, 
külön listák segítségével. (Az ELTE-n az
alapképzésben az EU információ szakirány
Sebestyén György, az információ- és tudás-
menedzsment szakirány Kiszl Péter vezeté-
sével folyik; 2009 szeptemberétõl indult a
mesterképzés, kutatás-fejlesztési információ-
menedzser és üzleti információmenedzser
szakirányokkal, ugyancsak e két oktató veze-
tésével.) A tapasztalatokat a felsõbb évesek-
tõl kérdezhetik meg.

„Normál munkaerõként kell kezelni a gya-
kornokot” – jelentette ki Szivi Józsefné, a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Központi Könyv-
tár gyûjteményszervezési igazgatója, aki két
területen látja az igényt hallgatók segítségé-
re: a gyûjteményszervezés és a feldolgozás,
valamint a szolgáltatás, tájékoztatás terén.
Könyvtárukban napi ezerötszáz–kétezer láto-
gató fordul meg, a könyvtárosok tudják a fel-
adataikat, és a gyakornokoknak ebbe a mun-
kába kell bekapcsolódniuk, miközben õk a
gyakorlatot még nem ismerik, csak a megta-
nult elméletet. Elárulta, hogy a legtöbb kollé-
ga a gyakornokok sorából kerül ki, mivel
õket ismerik és tanították, de senkinek nem
tudnak garantálni közalkalmazotti helyet.

Megszólaltak a korábbi gyakornokok is,
tapasztalataikról beszéltek. Borbély Szabina,
az Infodok Kft. volt gyakornoka azt emelte
ki, hogy így nagyobb rálátást szerzett arra,
hová fejlõdik a könyvtár- és információtudo-
mány, és mit kezdhet még a diplomájával.

Megtanulta a lényeglátást, a csoportos igé-
nyek szerinti gondolkodást, és üzleti hírleve-
let szerkeszteni – ennek eredményeképp a
Magyar Információbrókerek Egyesülete hír-
levelének készítésébe is bevonták. De az
Infodoknál volt olyan gyakornok is, aki a cég
honlapját alakította át wapon böngészhetõvé.

A százhalombattai MOL Nyrt. könyvtára
részérõl Kaposi Ilona könyvtárvezetõ mond-
ta el a gyakornokokkal kapcsolatos tapaszta-
latait. Õk elõször fogadtak hallgatókat, és a
selejtezés, állományból kivonás feladatait
bízták rájuk. Megszervezték, hogy a MOL
Nyrt. busza vitte el a gyakornokokat Százha-
lombattára.

Open source vállalati portált tervezett egy
hallgató a CHINOIN Gyógyszer és Vegyé-
szeti Termékek Gyára Zrt. számára, ahol a
kutatók információt cserélhetnek és ezekhez
megjegyzést fûzhetnek, szerte a világon –
mondta el Farkas Éva, a vállalat Scientific
Information & Library Services vezetõje.
Náluk a feladat információszolgáltatásból, il-
letve információforrás szolgáltatásából áll,
tehát a hallgatók tudásmenedzsment ismere-
teire lehet építeni.

A jelen lévõ hallgatókat leginkább az ér-
dekelte, lesz-e igény rájuk egyszakos BA-s
könyvtárosként, miközben õk nem ren-
delkeznek egyéb tudományterületen ismere-
tekkel, amelyeket hasznosíthatnának a könyv-
tári munkában. A kérdésre adott válaszok
szerint ezt lehet pótolni különbözõ tanfo-
lyamokkal, megfelelõ BA-s minor vagy
mesterszak választásával, és legfõképp gya-
korlati ismeretekkel, mert a felvételinél
rendszerint a lelkesedés és az elszántság a
legfontosabb. ■
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