
2015. március 24-én – az informatikus
könyvtáros mesterképzés fenntartása ér-
dekében, a kezdeményezõ intézményben,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán (ELTE
BTK) – tárgyalóasztalhoz ültek az érin-
tett hazai képzõhelyek, valamint a munka-
adók és munkavállalók reprezentatív
szakmai szervezeteinek képviselõi. 
A könyvtárszakmai fórum összehívásá-
nak indokaként a Magyar Rektori Konfe-
rencia (MRK) Bölcsészettudományi és
Társadalomtudományi Bizottsága 2015.
február 25-ei ülésén elhangzottakat és az
informatikus könyvtáros mesterképzés
megszüntetését felröppentõ sajtóhíreket1

jelölte meg az ELTE.
Jelen voltak:

• Barátné Hajdu Ágnes, a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének alelnöke
(2015. május 6-ától elnöke), az Emberi
Erõforrások Minisztériuma (EMMI)
Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságá-
nak elnöke, az ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézet Könyvtár-
tudományi Tanszék vezetõje;
• Boda Gáborné Köntös Nelli jegyzõ-
könyvvezetõ, az ELTE BTK Könyvtár-
és Információtudományi Intézet titkára
és oktatója;

• Eszenyiné Borbély Mária, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete és az Informa-
tikai és Könyvtári Szövetség közös okta-
tási- és képzési munkabizottságának el-
nöke, a Debreceni Egyetem Informatikai
Kar Könyvtárinformatika Tanszék okta-
tója;
• Fodor Péter, az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség elnöke, a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár fõigazgatója;
• Gilányi Attila, a Debreceni Egyetem In-
formatikai Kar Könyvtárinformatika
Tanszék tanszékvezetõje;
• Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézet intézet-
igazgatója, tanszékvezetõ, doktori prog-
ramvezetõ;
• Lengyelné Molnár Tünde, az Eszter-
házy Károly Fõiskola Médiainformatika
Intézet Humáninformatika Tanszék tan-
székvezetõje;
• Murányi Péter, a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
Berzsenyi Dániel Pedagógusképzõ Kar
Történet- és Társadalomtudományi Inté-
zet Könyvtár- és Információtudományi
Intézeti Tanszék tanszéki koordinátora;
• Nagy Zsuzsanna, az Egyetemi Könyv-
tárigazgatók Kollégiumának elnöke, a
Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi
Könyvtár és Levéltár fõigazgatója, az Or-
szágos Könyvtári Kuratórium titkára;
• Sándor Klára, a Szegedi Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kar Tár-
sadalomtudományi Intézet Kulturális
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Örökség és Humán Információtudomá-
nyi Tanszék tanszékvezetõje;
• Sebestyén György, az Informatikus
könyvtáros BA és MA országos szakala-
pítási konzorcium elnöke, az ELTE BTK
Könyvtár- és Információtudományi Inté-
zet ny. intézetigazgatója, tanszékvezetõ-
je, doktori programvezetõje;
• Varga Katalin, a Pécsi Tudományegye-
tem Felnõttképzési és Emberi Erõforrás
Fejlesztési Kar Könyvtár- és Információ-
tudományi Intézet igazgatója, valamint
az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Or-
szágos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
igazgatója.

A tárgyalás eredményeképpen szüle-
tett szakmai állásfoglalás kimondja, hogy
az informatikus könyvtáros mesterképzés
szerves része kell hogy maradjon a ma-
gyarországi felsõoktatási kínálatnak.

Az EMMI Felsõoktatásért Felelõs Ál-
lamtitkársága, továbbá az MRK Bölcsé-
szettudományi és Társadalomtudományi
Bizottsága részére eljuttatott, minden

megjelent vezetõ szakember aláírásával
ellátott nyilatkozatban felsorolt fõbb in-
dokok a következõk:
• Magyarországon az egyetemi szintû
(mai megfelelõje az MA-képzés)
könyvtárosképzés az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi
Karán indult meg az 1948/1949-es tanév-
ben, s azóta folyamatosan, megszakítás
nélkül, eredményesen mûködik. Bõ egy
évtizeddel az alapítás után, 1958-ban itt
zajlott le az elsõ könyvtártudományi dok-
tori szigorlat. Jelenleg a Debreceni Egye-
temen (DE), az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen (ELTE), az Eszterházy
Károly Fõiskolán (EKF), a Nyugat-
magyarországi Egyetemen (NYME), a
Pécsi Tudományegyetemen (PTE) és 
a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE)
folyik informatikus könyvtáros mester-
képzés. A magyarul informatikus könyv-
tárosnak nevezett szak nemzetközi meg-
felelõje a Library and Information
Science (LIS).
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• Az EUCLID (European Association for
Library & Information Education and
Research) tantervfejlesztési irányelvei-
ben2 a bolognai deklarációnak megfelelõ
három szintet ajánlja követendõnek (BA,
MA, PhD), ahogy a tizenkét munkacso-
portban mintegy százötven európai okta-
tó bevonásával zajlott legnagyobb mér-
tékû szakmai együttmûködés során 
készült, több mint kétszáznegyven olda-
las European Curriculum Reflections on
Library and Information Science Edu-
cation3 is erre a következtetésre jut.
• Németország példája szintén jól illuszt-
rálja, hogyan valósult meg a bolognai
rendszerre való áttérés Európában: az
egyetemek többségében a BA- mellett
MA-képzés is folyik, s PhD-val egyetlen
tudományegyetemen, a berlini Humboldt
Egyetemen egészül ki a felsõoktatási kí-
nálat.
• A háromfokozatú képzés (alap-, mester-
és doktori képzés) a nemzetközi tenden-
ciákhoz kapcsolódóan különféle típusú
intézményekben való munkára készíti fel
a hallgatókat:

1. A BA-fokozat elvégzése után a hallga-
tók leginkább közkönyvtárakban, kisebb
információszolgáltató intézményekben
helyezkednek el.
2. Az MA-képzés befejezését követõen a
szakirányokhoz kapcsolódóan speciális
munkakörökben képesek dolgozni: na-
gyobb közkönyvtárakban, egyetemi
könyvtárakban, szakkönyvtárakban, vál-
lalati könyvtárakban, a versenyszférában
és a közigazgatásban. A hatályos jogsza-
bályok eltérõ képzettségi követelménye-
ket állítanak a különbözõ könyvtárosi
munkakörökhöz: MA-végzettséggel le-
het könyvtárakban vezetõi munkakört
betölteni, de fõkönyvtárosi, tudományos
kutatói kinevezéseket is szerezni, illetve
kulturális szakértõi, szakfelügyeleti tevé-
kenységet végezni. A kutatás, a fejlesztés
és az innováció területén nélkülözhetet-
len a tudásvagyon menedzselése, ame-
lyet az MA-szint teremt meg.
3. A PhD-képzés fõ feladata a tudomá-
nyos kutatói utánpótlás, ezáltal – többek
között – a könyvtárosképzés számára is
minõsített oktatók biztosítása. 

A képzés három fokozata a jelenlegi
európai gyakorlat, s még sok ázsiai or-
szágban is az európai modell átvételére
törekednek a SAARC (South Asian
Association for Regional Cooperation)
államai.4

A képzõhelyek tisztában vannak a
könyvtári és információs szektor mun-
kaerõ-piaci igényeivel, a képzési és ki-
meneti követelmények (KKK) keretein
belül ehhez alakítják tantervi hálóikat.

A mesterképzés adja azt a biztos ala-
pot a hallgatóknak, amelyre építve a
könyvtáros szakma, a könyvtárak meg
tudják oldani azokat a feladatokat, ame-
lyek az egyes területek nemzeti fejleszté-
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si stratégiáinak szinergiájából adódnak és
a könyvtárakra építenek. A Kormány
Nemzeti Infokommunikációs Stratégiá-
jában (2014–2020)5 a könyvtáraktól vár-
ja, hogy a pedagógusok és a képzõk digi-
tális kompetenciáit fejlesszék, valamint
az „elektronikus közszolgáltatásoknak
(pl. digitális könyvtári, levéltári és archí-
vumszolgáltatások, kulturális örökséghez
vagy helytörténeti kutatásokhoz kötõdõ
digitalizációs projektek stb.)” elmélyíté-
sében is a könyvtáraknak kell vállalniuk
a vezetõ szerepet. Az elvárások országos
szintû megvalósításához nem elegendõ
az informatikus könyvtáros BA-
végzettségû diplomás munkavállaló.

Olyan szaktudásra van szükség, amely-
nek kialakítása a mesterképzés feladata.
A könyvtáros életpályamodell jelenleg
folyó kidolgozása kapcsán szintén ki-
emelt hangsúlyt kap az MA és az általa
megszerezhetõ kompetenciák köre.

A résztvevõk nem látták indokoltnak
az informatikus könyvtáros BA szakelne-
vezés megváltoztatatását. Amennyiben a
BA- és MA-szint közötti különbség egy-
értelmû és világos elhatárolását tartja
szükségesnek a felsõoktatás irányítása,
hogy jobban igazodjon a képzés tartal-
mához és nemzetközi terminológiájához
(Library and Information Science – LIS),
kizárólag a jelenlegi informatikus könyv-
táros mesterszak könyvtár- és informá-
ciótudományi mesterszakra történõ átne-
vezése lehet reális.

A felvázoltakon túl a szakmai találko-
zó alkalmával megállapodás született ab-
ban, hogy az informatikus könyvtáros
BA- és MA-szakalapítási konzorcium
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munkájának több évvel ezelõtti befejezé-
se óta igény mutatkozik a képzõhelyek
szorosabb együttmûködésére, a gyako-
ribb és szorosabb kapcsolatfelvételre,
eszmecserére. A képzés folyamatos kor-
szerûsítése, az országos szakmai állás-
pontok kialakítása, illetve az intézményi
vélemények egységesítése érdekében az
egybegyûltek megalakították a Könyvtár-
és Információtudományi Képzések Kol-
légiumát (KIKK), amelynek elnökévé
Kiszl Pétert, az ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézetének igaz-
gatóját választották.6

Úgy véljük, a KIKK erõfeszítéseinek
is köszönhetõ az a pozitív fejlemény,
hogy a Kormány 139/2015. (VI. 9.)
Korm. rendelete a felsõoktatásban sze-
rezhetõ képesítések jegyzékérõl és új ké-
pesítések jegyzékbe történõ felvételérõl7

(megjelent a Magyar Közlöny 2015. júni-
us 9-ei számában) szerint ezután is lehe-
tõség nyílik informatikus könyvtáros
BA- és MA-végzettséget szerezni a társa-
dalomtudomány (Social Science) képzési
területen:
• informatikus könyvtáros (Library and
Information Scientist) szakképzettség (in-
formatikus könyvtáros – Library and
Information Science – alapképzési szak);
• okleveles informatikus könyvtáros
(Library and Information Scientist) szak-
képzettség (könyvtártudomány – Library
Science – mesterképzési szak).8

Látható, hogy az oktatásirányítás által
közétett magyar és angol szakelnevezé-
seken még lehet csiszolni. A jelentkezési
adatok folyamatos monitorozása mellett
továbbá dolgozni szükséges a felvettek
számának növelésén is, és még sorolhat-
nánk a közeli-távoli jövõ kihívásait.9

A felsõfokú könyvtárosképzést érintõ
változások komplex értékeléséhez azon-
ban egyúttal arról is szót kell ejteni, hogy
a 2015. szeptember 1-jétõl hatályba lépõ
rendelet szerint huszonegy mostani alap-
szak, harminchét mesterszak és két osz-
tatlan képzés nem indul a 2016/2017-es
tanévtõl. Bölcsészettudományi területen
megszûnik például a nyelvtudomány, a
reneszánsz tanulmányok vagy a digitális
bölcsészet, a társadalomtudományi sza-
kok közül pedig a szociális munka és
szociális gazdaság, illetve a társadalom-
kutató mesterképzés.10 Az alapszakok
sorából megemlítjük az andragógia (böl-
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2010. 1. sz. 3–14. o.

A közelmúltban megjelent, elsõsorban a hallgatói
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Eszenyiné Borbély Mária: A tanulás szerepe az
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= Könyvtári Figyelõ. 25. évf. 2015. 1. sz. 9–16. p.

és Murányi Péter: Számokba fojtva… = Könyvtári

Figyelõ. 25. évf. 2015. 1. sz. 17–28. o.
10 Ezektõl a mesterszakoktól elbúcsúzhatnak a

diákok 2016-ban. Eduline. 2015. június 11.
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csészettudomány), valamint a kulturális
antropológia és a társadalmi tanulmá-
nyok (társadalomtudomány) BA-t.11

A Kormány közzétette a képzési
szerkezet átalakítását alátámasztó Diplo-
más pályakövetési rendszer adatait is,12

amelyeket a következõ oldalakon látható
táblázat szemléltet. Az 525 fõs minta
alapján készült felmérés szerint az infor-
matikus könyvtáros alapszakon végzettek 
• 16,2%-a [25,5%] tanul tovább mester-
képzésben;
• 163 258 Ft [209 946 Ft] az átlagos ha-
vi bruttó összjövedelem 2013 májusában,
a foglalkoztatottak körében;
• 61,6% [71,8%] a diplomás munkát vég-
zõk aránya ugyancsak 2013 májusában, a
FEOR (Foglalkozások egységes ágazati
osztályozási rendszere) besorolások szerint.

Az alapképzések átlagát szögletes zá-
rójelben közöljük, s egyúttal azt is ki-
hangsúlyozzuk, hogy messze nem az in-
formatikus könyvtáros BA a sereghajtó a
statisztikai értékek rangsorában.

A Felsõoktatásért Felelõs Államtitkár-
ság – az MRK szakbizottságainak koor-
dinálásával, az új szakjegyzékkel össz-
hangban – elindította az egyes felsõ-
oktatási szakokhoz tartozó képzési és 
kimeneti követelmények tartalmi mo-
dernizációját,13 amelyhez a KIKK is
szakértõi véleményt kíván elõterjeszteni,
hiszen a 2006-tól (BA), illetve 2009-tõl
(MA) használt informatikus könyvtáros
KKK-k – az akadémiai és a munkaerõ-
piaci, valamint a gazdasági szempontok-
nak egyaránt megfelelõ – korszerûsítését
idõszerûnek tartja. Ez nem indokolja
azonban az informatikus könyvtáros kép-
zési rendszer teljes tartalmi átszabását,
sokkal inkább bizonyos új ismeretkörök
bevezetését és az elavultak – gondos fe-
lülvizsgálat utáni – módosítását, esetleg
elhagyását. A tervek szerint az év végéig
megszületõ miniszteri rendelet alapján a
változások a 2017-es felvételi eljárás
után induló képzésekben érvényesülnek
majd elõször. ■
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