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eljárásba. A könyvtár- és információtudomány
pozícióinak erõsítése, a képzõintézmények és a
tudományág további mûvelõinek összefogása
hozzájárulhatna a tudományos (PhD) képzés
bõvítéséhez is. Érdemes ismét kezdeményezõen
fellépni a könyvtár- és információtudomány aka-
démiai elfogadtatása, önálló tudományággá mi-
nõsítése érdekében. Ennek elérése erõsítheti az
eddig más tudományágak doktori iskolájának
részeként, alprogramjaként mûködõ könyvtáros
PhD-képzésnek önálló doktori program kereté-
ben történõ, feltehetõleg csupán több intézmény
összefogásával megvalósítható akkreditációját.

14. A felsõfokú szakképzés színvonalának
emelése megköveteli a könyvtár- és információ-
tudomány tárgykörébe tartozó kutatások kibõví-
tését, folyamatosságát és országos koordináció-
ját, különösen az oktatók által közreadott nyom-
tatott és elektronikus publikációk számának és
színvonalának emelését. A minõség fontos ga-
ranciája az elfogulatlan és kizárólag a szakmai,
tudományos szempontokat figyelembe vevõ lek-
torálás.

15. A könyvtárosképzés idõszerû kérdései-
nek megvitatására a jövõben is szervezzük meg
a könyvtári kerekasztal elnevezésû találkozót,
mégpedig a mostanihoz hasonlóan, a Debrecen-
ben háromévenként tartott Informatika a felsõ-

oktatásban címû konferencia elõrendezvényeként.
A könyvtári kerekasztal a Nemzeti Kulturális

Alap támogatásával valósult meg.

„Tessék választani!”

Informatikus könyvtárosok

mesterképzésen innen, alapképzésen

túl1

A felsõfokú könyvtárosképzés jelenlegi kettõs-
ségét az osztatlan és osztott formák határozzák
meg. Elõbbiek a hagyományos, ma már kifutó

jelleggel létezõ – széles körben és régóta ismert

– fõiskolai és egyetemi matúrákat jelentik, me-
lyek a 129/2001. (VII. 13.) kormányrendelet alap-
ján informatikus könyvtáros végzettséggel ruház-
zák fel a hallgatókat. A felsõoktatás mai fõsze-
replõi a 289/2005. (XII. 22.) kormányrendelet
által a társadalomtudomány képzési ágba, azon
belül a társadalomismeret képzési területre so-
rolt, a 2006/2007-es tanévtõl élõ új típusú vagy
többciklusú, nemzetközileg is átjárhatóságot biz-
tosító, egymásra épülõ szintek. Napjainkban ki-
zárólag a BA – bachelor vagy alapképzés (180
kredit), az MA – master vagy mesterképzés (120
kredit) és a PhD – Philosophiae Doctor vagy
doktori képzés (180 kredit) alkotta felsõfokú
stúdiumokra lehet jelentkezni (1. ábra). Meg kell
említeni, hogy a munkaerõpiaci igényeket figye-
lembe véve, „alattuk” léteznek még az Országos
Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplõ bizonyít-
ványt adó (emelt szintû: segédkönyvtáros, ezen
belüli rész-szakképesítés: könyvtári asszisztens),
illetve szakmai továbbképzési programok is.

A továbbiakban – mint a modernizációs fo-
lyamatban, az Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kara (ELTE BTK) részé-
rõl Sebestyén György intézetigazgató egyetemi
tanár mellett, az Informatikai és Könyvtártudo-
mányi Intézet (IKI) titkáraként aktívan közre-
mûködõ oktató – a háromciklusú felsõfokú
könyvtárosképzést veszem a teljesség igénye
nélkül, a lap terjedelmi korlátait is figyelembe
véve röviden, csak az egyes csomópontokat ki-
emelve górcsõ alá.2 (A könyvtárpedagógia-tanár
mesterképzéssel – sajátos szerepe révén – nem
foglalkozom.)

A hazai könyvtárosképzõ intézmények (2.
ábra) 2004-tõl, a Csatlakozás az európai felsõ-
oktatási térséghez (CSEFT) program kihívásai-
nak eleget téve kezdték meg a felkészülést az
osztott képzésre való áttérésre. 2004-ben alakult
meg az a felsõoktatási konzorcium, mely – elsõ
lépcsõben – az alapképzés létrehozásának
akkreditációját vezényelte le. A konzorcium
Sebestyén György professzort, az ELTE BTK
IKI Könyvtártudományi Tanszékének és doktori
programjának vezetõjét választotta elnökéül. Nem1 Kiszl Péter „Modernizáció több szólamban – könyv-

tárosképzés új utakon” címû elõadásának szerkesztett
változata. Elhangzott 2008. november 25-én, az ELTE
BTK és az MKE Bibliográfiai Szekciója által Szentmi-
hályi János professzor születésének  századik  évforduló-
jára rendezett emlékülésen (http://eltebtk.aspnet.hu/
download/Események/2008november/2008_11_25_
Szentmihályi.pdf).

2 A kérdéskörrel részletesen foglalkozik: Tószegi Zsu-
zsanna: Az informatikus könyvtáros hallgatók által elsa-
játítandó tudásanyag és szakmai kompetenciák a bolo-
gnai képzési rendszerben. = Tudományos és Mûszaki Tá-
jékoztatás. 55. évf. 2008. 10. sz. 470–480. p.
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kevés küzdelem után, 2005-ben sikerült elismer-
tetni az informatikus könyvtáros önálló alapsza-

kot (BA). A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs

Bizottság (MAB) pozitív véleményét követõen
tette közzé az oktatási tárca a szakindítás felté-
teleit meghatározó és a képzés sajátosságait be-
folyásoló, az elsajátítandó kompetenciákat taxa-
tíve felsoroló, ezáltal „bibliaként” szolgáló kép-
zési és kimeneti követelményeket (KKK). Az
egyes intézmények ezután saját hatáskörben vé-
gezték el a szakindítások engedélyeztetését. Fon-
tos hangsúlyozni, hogy a szakalapításban közre-
mûködõ mind a tizenegy konzorciumi tag meg-
kapta a jogot az informatikus könyvtáros alap-
szak indítására (két fõiskolai tanszék pályázatát
nem támogatta a MAB, de az oktatási miniszter
engedélyezte azok szakindítását is; késõbb pe-
dig megszerezték a teljes jogú akkreditációt). A
képzések – több mint tíz szakirányon, többek
között: információ- és tudásmenedzsment, könyv-
történeti, EU-információ, iskolai könyvtári,
webprogramozó, különgyûjteményi, információs
mûveltség pedagógiája – ma is folynak, jelen
tanévben végez az elsõ BA-s évfolyam ország-
szerte. Az eddigi tapasztalatokra érdemes lenne
külön cikkben kitérni, az ELTE BTK a közeljö-
võben tervezi ezzel kapcsolatos szakmai fórum
megrendezését.

Friss fejleményként inkább a mesterképzés
mozzanatait értékelnénk. Az alapképzéshez ha-
sonlóan itt is két szakaszra bontható az
akkreditációs folyamat: szakalapításra és szakin-
dításra. A MAB szigorú feltételeket támaszt az
önálló mesterszakok létrehozására, melynek
munkálatait az alapszak elismertetésére felállt,
már említett konzorcium hét intézményre (Bu-
dapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Pécs, Szeged,
Szombathely) szûkített csoportja vállalta fel,
továbbra is Sebestyén György professzor irányí-
tásával és az ELTE BTK Könyvtártudományi
Tanszékének vezetésével, a Pécsi Tudományegye-

tem Könyvtártudományi Intézetének (Agárdi

Péter professzor és Csapó Edit adjunktus) hat-
hatós segítségével. A közös munka ismét elsöp-
rõ sikerrel járt. Többkörös – lobbizást sem nél-
külözõ – folyamat után, 2007 végén legitimációt
nyert az informatikus könyvtáros önálló mester-

szak (MA), és a vonatkozó KKK is napvilágot
látott az Oktatási és Kulturális Minisztérium

(OKM) honlapján. Az ún. mesterkonzorcium
minden tagja külön-külön benyújtotta a szakin-

dítási kérelemét a MAB-hoz, 2008 decemberéig
közülük hat felsõoktatási intézmény – többféle
szakirányon (3. ábra) – meg is kapta az indítás
jogát. Csupán egy képzõhely akkreditációs anya-
gát nem támogatta a MAB illetékes szakbizott-
sága és plénuma (az elutasítás természetesen nem
zárja ki az újbóli próbálkozás lehetõségét), ez a
többi mesterszak indítási statisztikáját elnézve
rendkívül kimagasló és impozáns arány. Talán
kevesen tudják: a szakalapítási és szakindítási
akkreditációs határozatok nyilvánosak, indoko-
lásokkal együtt bárki számára hozzáférhetõek a
MAB honlapján (www.mab.hu – Listák és MAB
határozatok menüpontok), ahogy a KKK-k is az
OKM szerverén (www.okm.gov.hu – Felsõokta-
tás menüpont).

A hierarchia csúcsára érve, „kakukktojásként”
említhetjük meg a szakmai elitképzést jelentõ
doktori (PhD) programot (ezután következhet a
habilitáció és az MTA doktora cím megszerzé-
se). Azt a szellemi mûhelyt, mely elsõsorban Voit

Krisztina nyugalmazott tanszékvezetõ egyetemi
docens erõfeszítéseinek gyümölcseként, jóval az
EU-csatlakozást és a Bologna-folyamat hazai
kezdetét megelõzõen, 1997 óta töretlenül – Voit
Krisztina nyugdíjba vonulása után, 2000-tõl Se-
bestyén György egyetemi tanár vezetésével –
szolgálja a tudósképzést az ELTE BTK Könyv-
tártudományi Tanszékén. Napjainkra a húsz fõt
közelíti az eddig sikeresen – többségükben „sum-
ma cum laude” eredménnyel – védett jelöltek
száma.3 Az ELTE mellett – fõként informatikai
irányultsággal – a Debreceni Egyetemen is foly-
tatnak PhD-képzést.4 A minõsítési szint infor-
málódási kiindulópontja a MAB mellett a Dok-

tori Adatbázis (www.doktori.hu), mely aprólé-

1. ábra. A felsõfokú osztott vagy többciklusú

könyvtárosképzés sémája
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kosan tájékoztat az egyes iskolák tudományos
adatairól (témavezetõk, statisztikák, védések stb.).

1. Baja – Eötvös József Fõiskola Pedagógi-
ai Fakultás
2. Budapest – Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kar
3. Debrecen – Debreceni Egyetem Informa-
tikai Kar
4. Debrecen – Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképzõ Fõiskola
5. Eger – Eszterházy Károly Fõiskola Ta-
nárképzési és Tudástechnológiai Kar
6. Jászberény – Szent István Egyetem Al-
kalmazott Bölcsészeti Kar
7. Kaposvár – Kaposvári Egyetem Csoko-
nai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai Kar
8. Nyíregyháza – Nyíregyházi Fõiskola Ter-
mészettudományi Fõiskolai Kar
9. Pécs – Pécsi Tudományegyetem Felnõtt-
képzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Kar
10. Szeged – Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar (Juhász Gyula Pe-
dagógusképzõ Karral együttmûködve)
11. Szombathely – Nyugat-magyarországi
Egyetem Bölcsészettudományi Kar

A kronologikus áttekintést elhagyva, néhány
praktikus információ. Az országszerte 2009 õszé-
tõl induló informatikus könyvtáros mesterkép-
zés felvételi folyamatáról kevés szó esett eddig
szakmai (és azon kívüli) fórumokon, érdemes
tehát ezt bõvebben taglalni. Mérföldkõ, hogy a
MAB és az OKM a mesterkonzorcium elõter-
jesztését elfogadva engedélyezi nem (informati-

kus) könyvtáros diplomával – akkreditációs ter-

minológiával: bemenettel – is mestertanulmányok
elkezdését. Egyetlen feltételnek kell eleget ten-
ni: 50 kredit értékû ún. szintre hozó vagy alapo-
zó modult (több helyütt informatikus könyvtáros
minorként terjedt el) elvégezni (intézménytõl
függetlenül, bárhol az ország BA-képzõhelyein),
és a felvételi procedúra során a kiválasztott ka-
ron, az ún. kreditelismertetési bizottsággal befo-
gadtatni. (Költségtérítés-mentesen erre akkor
nyílik lehetõség, ha a más alapszakot végzõ
hallgató az informatikus könyvtáros minort vá-
lasztja a másik BA által kínált szakirány helyett.
Amennyiben azonban plusz kreditként teljesíti a
szintre hozást, akkor az egyetem vagy fõiskola
által meghatározott összegû ellenértéket kell fi-
zetnie kreditenként.) Osztott képzésben, azaz a
„régi rendszerben” szerzett (informatikus) könyv-

táros fõiskolai és természetesen az „új” infor-

matikus könyvtáros BA oklevéllel a bejutás aka-
dálymentes, „csupán” a felvételi vizsgát kell
abszolválni. Mai kormányzati álláspont szerint,
az alapszakon végzettek kb. 35%-a folytathatja
államilag finanszírozott módon tanulmányait
mesterképzésben, és az intézmények között az
alapképzésben betöltött keretlétszámok arányá-
ban osztják fel a mesterkvótát (ez tehát országos

2. ábra. A jelenlegi 11 hazai informatikus

könyvtáros BA képzõhely

3 Sebestyén György: Könyvtártudományi és informatikai
PhD-képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyv-
tártudományi-informatikai
 tanszékén. Múlt és jelen. = Tudományos és Mûszaki
Tájékoztatás. 51. évf. 2004. 11. sz. 475–483. p.
4 Bényei Miklós-Boda István Károly: Könyvtár- és infor-
mációtudományi PhD-képzés a Debreceni Egyetem In-
formatikai Karán. = Tudományos és Mûszaki Tájékozta-
tás. 52. évf. 2005. 7–8. sz. 347–352. p.
5 Egységes mesterfelvételi a bölcsészettudományi karo-
kon [Edupress hír]
http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk
&HirID=19647 (2008. XI. 30.)

DE Debrecen*

• Humán informatika
EKF Eger

• Médiamatika
• Régi nyomtatványok feldolgozása
ELTE Budapest

• Kutatás-fejlesztési információmenedzser
• Üzleti információmenedzser
NYME SEK Szombathely

• Információ- és tudásmenedzsment
PTE Pécs*

• Kutatás-fejlesztési információmenedzser
SZTE Szeged*

• Tartalomfejlesztõ menedzser
• Régi nyomtatványok feldolgozása
*Könyvtárpedagógia-tanár MA is

3. ábra. Informatikus könyvtáros

MA szakindítások 2009 õszétõl

szintû arányszám). 2008 õszén a magyarországi
nagy egyetemek bölcsészkarai megegyeztek a
100 pontos felvételi bizonyos fokú egységesíté-
sében is, így – várhatóan – mindenütt lesz írás-

beli és szóbeli része a megmérettetésnek.5 (Kér-
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dés persze, amelyik intézményben nem bölcsész-
kar része az informatikus könyvtárosokat képzõ
tanszék, illetve nincsenek a megállapodást szig-
nálók között, csatlakoznak-e a kezdeményezés-
hez.) Orientálásként a pontszámítás módja az
ELTE esetében:
• írásbeli – 25 pont
• felvételi elbeszélgetés – 50 pont

További max. 25 pont az alábbiakból:
• oklevél minõsítése – 15 pont

(jeles: 15 pont, jó: 10 pont, közepes: 5 pont)
• alapdiplomán felüli nyelvvizsga – 5 pont

(második felsõfokú „C”: 3 pont, harmadik fel-
sõfokú „C”: 5 pont, harmadik középfokú „C”:
3 pont)

• korábbi szakmai teljesítmény – 5 pont
(Pro Scientia emlékérem: 5 pont, OTDK 1.
hely: 3 pont, 2. hely: 2 pont, 3. hely: 1 pont)

• kötelezõ elõnyben részesítés – 5 pont
(fogyatékosság: 2 pont, gyermekgondozás: 1
pont, halmozottan hátrányos helyzet: 2
pont, hátrányos helyzet: 1 pont).6

Részletes felvételi követelményekrõl, határ-
idõkrõl, a csatolandó iratokról érdemes a kisze-
melt egyetem honlapjainak felvételi oldalain vagy
személyesen, például nyílt napokon,7 és a 2008
decemberében megjelenõ Felsõoktatási felvételi

tájékoztató címû kiadványban, valamint ennek
elektronikus változatában (www.felvi.hu) érdek-
lõdni. (Az eddig leírtak a 2008. novemberi álla-
potot tükrözik.)

További sarkalatos pont lehet az intézmény-
választás, melynek szempontrendszere BA és MA
szintre egyaránt értelmezhetõ. Néhány vizsgá-
landó kritérium – nem fontossági sorrendben,
kizárólag címszavakban említve:

• Intézmény presztízse, tradíciója, múltja, alumni
rendszerek8

• Regionális elv (távolság a lakóhelytõl)
• Felsõoktatási rangsorok eredménye9

• Szakirányok kínálata – piacképes specializáló-
dási lehetõségek

• Munkáltatói igények, visszajelzések
• Továbblépési lehetõség ugyanazon intézmény-

ben: MA/PhD szintre, esetleg más szakok szak-
irányaira (minorjaira)

• Nemzetközi kapcsolatok, ösztöndíjak
• Infrastruktúra
• Oktatói gárda
• Hallgatói élet
• Kollégiumi elhelyezés
• Továbbtanulás célja („csak kell egy diploma”

szindróma)
• Egyéb (családi kötõdés, város szeretete, nyílt

napok színvonala stb.).
A legizgalmasabb és leghúsbavágóbb kétség

kívül a felvevõpiac, azaz a munkáltatók (nem
csak a könyvtárak, hanem a végzett hallgatók és
a rendelkezésre álló közgyûjteményi állásajánla-
tok számából fakadóan a versenyszféra) vélemé-
nye, melyik diploma – akár a kibocsátó intéz-
ményt, akár a végzettséget tekintve – mire készít
fel, ezáltal mennyit ér (majd)? A kérdésre a
választ, azaz, hogy a munkaerõpiac hogyan „áraz-
za be” a friss okleveleket, ma még nem tudjuk.
A hallgatókért folyó versengés a felsõoktatási
intézmények között mindenesetre elkezdõdött…

Kiszl Péter

Nyomdakész
az ETO-konkordancia
Befejezõdtek a UDC Consortium 2000. évi módosításai-
val lezárt, 2006 májusában megjelent teljes ETO-kiadás és
az azt megelõzõ, 1990-es középkiadás konkordanciajegy-
zékének munkálatai, elkészült a nyomdai kézirat. Mégsem
biztos, hogy nyomdába kerül, errõl a Kataliston közzétett
felhívás nyomán kialakuló vásárlási hajlandóság felmérése
után születik majd döntés. Ha a megrendelt példányok száma
alulmarad a gazdaságosság mértékén, a Könyvtári Intézet pdf
formátumban ajánlja fel a kéziratot az igénylõknek.

Elektronikus változatból többet is felajánl az intézet:
igényelhetõ a jegyzék Winisis adatbázisban, ISO és XML
formátumban, Excel-táblában és tabulátorral tagolt szöveg-
fájlban CD-n.

Ennyi a tényszerû hír, ami örömteli is lehetne, ha nem
terhelné meg az elmúlt évek várakozásának súlya s az

6 ELTE BTK honlapja:
http://www.btk.elte.hu/felveteli.ma.aspx#pontszamitas
(2008. XI. 30.)
7 Az ELTE BTK 2008. november 14-én szervezte Mes-
terek Napja elnevezéssel tájékoztató rendezvényét, me-
lyet 2009 januárjában újabb nyílt nap követ.
8 Az ELTE BTK 2008 õszén – Alumni rendszere része-
ként – Trefort Kert néven kulturális és közéleti magazint
indított. Az elsõ szám letölthetõ:
http://www.btk.elte.hu/tkm.aspx (2008. XI. 30.)
9 Nemzetközi: The Times melléklete és a
sanghaji Jiao Tong Egyetem toplistája; utóbbiban 2007-
ben az ELTE és Szegedi Tudományegyetem is szerepel).
Magyar: HVG, Heti Válasz – mindkettõben abszolút elsõ
helyen az ELTE BTK végzett az elmúlt években. (folytatás a 20. oldalon)


