
„Hogyan árazza be a felvevõpiac – az
egyes képzési szinteken, a különbözõ in-
tézmények által viszonylag jelentõs
számban kibocsátott – BA és MA okleve-
leket” és „mennyire lesznek képesek a
gyakorlatban élni a pályakezdõ frissdip-
lomások – a korszerûsített oktatási for-
mákban – megszerzett tudásanyaggal?” –
hagyta függõben a kérdést Kiszl Péter bõ
három évvel ezelõtt, a bolognai képzés
hatásait elemzõ tanulmánya zárásaként.1

A – számos publikációja mellett két önál-
ló kötetet is jegyzõ2 – szerzõ azóta kép-
zõhelyének, az ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi Intézetének élére
kerülve saját gyakorlati döntései súlyát
mérlegelve szembesülhet a felelõsséggel
– de a biztató folyamatokkal és a meg-
erõsítõ sikerekkel is. 

A 2012/2013-as tanév szemeszterzáró
heteiben, a tehetséggondozás eredmé-

nyességét tükrözõ OTDK sikerek3 ün-
neplése után alig pár héttel, az ELTE
Egyetemi Könyvtár teltházas nagyolva-
sójában ismerhette meg a közvélemény
Fodor András költõ hallgatói munkával,
az intézetben fejlesztett hálózati élet-
mûkiadását,4 majd újabb egy héttel ké-
sõbb, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárába (FSZEK KK)
szólította az érdeklõdõ szakmai közönsé-
get egy tanulmánykötet bemutatójának
híre,5 számadásként az intézetben folyó
munka újabb eredményeirõl. A tanul-
mánykötet, csakúgy, mint a hálózati élet-
mûkiadás vagy a tudományos diákköri
sikerek, elsõsorban a hallgatók, a leendõ 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2013. június 11

N a p l ó
Megszólaltatni az új hangokat
Gondolatok a Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben címû 

tanulmánykötet apropóján*

✒✒    Fodor János

* A kötetrõl, illetve annak 
bemutatójáról készült összeállítás:
http://lis.elte.hu/KONYVTAR/
trendek2013

1 Kiszl Péter: Ízlik-e a bolognai? A többciklusú infor-
matikus könyvtárosképzés eddigi tapasztalatai. = Tudo-
mányos és Mûszaki Tájékoztatás. 57. évf. 2010. 1. sz.
3–14. p.
2 Kiszl Péter: Üzleti információ, céginformáció és a
könyvtárak. Budapest, ELTE-Traduirex. 2005. 235 p. és
Kiszl Péter: Hálózati révkalauz. Magyarországi hajózási
információforrások az interneten. Eger, Líceum Kiadó.
2010. 255 p.
3 http://elte-lis.blogspot.hu/2013/04/otdk-2013-
kiemelkedo-siker.html
4 http://elte-lis.blogspot.hu/2013/05/fodor-andras-
halozati-eletmukiadas.html
5 http://elte-lis.blogspot.hu/2013/05/trendek-hazai-es-
nemzetkozi.html



könyvtáros szakemberek sokoldalúságá-
nak, tehetségének bizonysága, de számot
ad a közegrõl, az eredmények fogantatá-
sáról, az új hangokat megszólalni segítõ
mentorok munkájáról is, bizakodásra
okot adva a pályakezdõk sorsáért aggó-
dóknak.

Egy többszerzõs tanulmánygyûjte-
mény gyakorta jelent többet az írások, té-
mák puszta egymásutániságánál: szerzõk
– jelen esetben egykorú, pályakezdõ, de
már megszólalni kész szakemberek – ta-
lálkozását, együttmûködését. A Trendek
a hazai és nemzetközi könyvtárügyben cí-
mû tanulmánykötet bemutatóján élõben,
közönségként is tapasztalhattuk, hogyan
teremti újra a gondosan vezetett mûhely-
munka – eredményei bemutatásakor is –
azt a kollegiális légkört, a nyitott, pro-
fesszionális szemléletet és jó hangulatot,
melyek nélkülözhetetlenek interdiszcip-
lináris tudományterületünk jövõje szem-
pontjából. 

Mindazok, akik a kötet tartalmával
csak eztán ismerkedtünk – elsõ, biztató
trend jeleként remélve – ezt az élményt
kaptuk 2013. május 30-án délután, a
FSZEK KK díszes fogadótermében, ahol
Haszonné Kiss Katalin, a FSZEK régió-
igazgatója moderátori felvezetõjében is a
diákként megismert tanszéki mûhelyhan-
gulattól eredeztette a két intézmény kö-
zötti eleven együttmûködést és kiváló

kapcsolatot. Elsõként a vendéglátó fõ-
igazgatót, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség elnökét, Fodor Pétert hívta
szólásra, aki megerõsítette köszöntõjé-
ben, hogy a múltat és a Kiszl Péter vezet-
te intézettel közös jelent is összekötõ
gesztusként maga is megtiszteltetésnek
érzi, hogy egy Voit Krisztina emlékére
ajánlott tanulmánykötet bemutatójának
adhat otthont. A kötetet elolvasva pedig
arról is meggyõzõdött, hogy e kiadvány-
ban trendekben gondolkozni képes szak-
emberek markáns, hasznos véleményét

ismerheti meg a szakma. Kiemelte a vál-
lalkozás bátorságát, a publikálás fontos-
ságát, hiszen a témaválasztások izgal-
masak, nincs szó a nehézségek fölötti
sajnálkozásról, nincs nyoma belterjes-
ségnek, elõre tekintõen reflektálnak nap-
jaink gyakorlati problémáira. Különösen
örömteli, hogy a könyv lapjain megnyil-
vánuló hallgatók nemcsak bemutatkoztak
mint a hazai tájékozódásban és a nemzet-
közi kitekintésben magabiztos szerzõk,
de már tudható, hogy a szakmai életben
azóta mindannyian gyakorló, pályakezdõ
könyvtárosként, esetenként a verseny-
szféra munkatársaiként vállalnak részt.
Elismeréssel fordult az érdekességekben
gazdag tartalmat kötetté szerkesztõ Kiszl
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Péter felé, s folytatásra biztatta, várva a
Trendek2, Trendek3 megjelenését…

Elsõ hozzászólóként Bakos Klára, a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének el-
nöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Egyetemi Központi Könyvtárának fõ-
igazgatója emelte ki a könyvészeti szem-
pontból és tartalmilag is megnyerõ kiad-
vány dinamizmusát: a tanulmányok sorát
végigolvasva lendületet, frissességet ér-
zékelhet az olvasó, de e könnyedség mö-
gött hatalmas munkát és tudományos
módszerességet, pontos helyzetfelisme-
rést is. A jövõbe aggódva tekintõ, hétköz-
napi gyakorlat és távolba veszõ érdekek
között stratégiát tervezõ könyvtárosok,
könyvtárvezetõk számára hiánypótlóak a
távolságtartó, tudományos áttekintések
kommunikációról, pályázatokról, könyv-
tárépítészetrõl szóló írások. A problé-
makörökben elmerülõ gyakorlati szak-
emberek számára pontosan ilyen, rálátást
segítõ, példákban gazdag elméleti meg-
közelítések kellenek. Közös jövõnket
megalapozó központi kérdésként ajánlot-
ta az olvasók figyelmébe a könyvtártudo-
mányi képzés alapos elemzését, a BA- és
MA-forma bevezetésének, a kétszakos-
ság eltörlésének következményeit bátran
vizsgáló fejezet öt tanulmányát, a hazai
és nemzetközi összehasonlítások fontos
következtetéseit. A kötetet jó érzés volt
végigolvasni, bõvelkedik újdonságokban
és új megközelítésekben, címéhez híven,
valóban trendekrõl ad tanúbizonyságot,
melyekkel szembesülnünk kell. Könyv-
tárvezetõként többszöri olvasás után is
melegen ajánlotta Bencze Eszter Mit csi-
nálnék másként, ha fõnök lennék? címû
írását mindazok figyelmébe, akiket hoz-
zá hasonlóan érdekel, milyen vezetõket
szeretnének maguknak a könyvtárosok.

Az Emberi Erõforrások Minisztériu-
ma Könyvtári Akkreditációs Szakbizott-
ságának elnöke, a Szegedi Tudomány-
egyetem Juhász Gyula Pedagógusképzõ
Karának fõiskolai tanára arra hívta fel a
figyelmet, hogy az emberi élet akkor ala-
kul jól, ha a két legfontosabb tényezõ: a
családi, baráti kapcsolatok és a hivatás
mindinkább összefonódik. Örömmel val-
lotta meg, hogy e könyvbemutatón hiva-
tásában is otthon érzi magát, ugyanakkor
minden jelenlévõt személyesen ismer és
szeret. Kívánta, hogy adjon erõt és re-
ménységet minden hasonló vállalkozásba
kezdõnek a példa, hogy a közös szakmai
munka, a véleménynyilvánítás vállalása
így is vezethet eredményre, hogy öröm-
teli emberi kapcsolatokat formálva is
meghozhatja gyümölcsét: a tágabb kö-
zönség figyelmére érdemes alkotást. 
A kötet tehát olyan úttörõ, bátor folyamat
eredménye, amelyet tovább kell vinni,
nem csak újabb trendek számbavétele-
ként, de az intézet egyre értékesebb, sok-
oldalú munkájának bemutatásaként is.
Bizonysága e kötet annak, hogy kiváló 
és emlékezetes évfolyam volt a szerzõké,
ám minden évfolyam értékes, egyedi és
színes, az eredmények pedig nem szület-
hetnek meg értelmes feladatok és men-
toráló, támogató oktatói irányítás nélkül.
A hallgatók sosem tudhatják elõre, mire
képesek együtt, az egyetemi képzésnek
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próbára kell tennie képességeiket, s ha jó
az irányítás, a nehéznek tûnõ feladatok
komoly eredményekhez és pályát formá-
ló sikerélményekhez is vezethetnek. Ké-
pet kell adni arról, hogyan gondolkoznak
ma a hallgatók, de fel kell mutatni azt is,
merre tart most az egyetemi képzés, 
hiszen ami Kiszl Péter irányításával az
ELTE BTK Könyvtár- és Információtu-
dományi Intézetében közel két éve elin-
dult, az ugyanúgy büszkén vállalható,
ahogy ez a Kiszl Péter oktatói és szer-
kesztõi irányításával létrejött tanul-
mánykötet. A kötet tartalmát taglalva
rendkívül tanulságosnak látta a könyvtár-
tudományi trendek kötetben összeálló
szerkezetét, a feladatok által kijelölt ve-
tületeiket, a leírásukhoz használt forrá-
sok összetételét. Felhívta a figyelmet a
tanulmányok közötti elgondolkoztató
összefüggésekre, például a könyvtárak
sajtómegjelenéseit vizsgáló elemzés és a
könyvtári rendezvények számbavéte-
le/számba vehetõsége kapcsán. Befeje-
zésként a kötet szerzõihez fordulva arra
sarkallta az itt bemutatkozókat, bátran
gondolják tovább a közös munka tanulsá-
gait, tekintsék elsõ lépésnek a hallgató-
ként megfogalmazott véleményüket, s
folytassák saját, gyakorlati tapasztalataik
alapján a publikálást, kutatást.

A kötet utolsó bemutatójaként Kóródy
Judit, az Infodok Kft. vezetõje, a Magyar
Információbrókerek Egyesülete alelnöke
a szerkesztés széles látókörét üdvözölve
fejezte ki örömét, hogy figyelmet fordí-
tottak a vállalati szektor igényeire, s álta-
lában a könyvtár és szolgáltatásai 
„eladhatóságára”, az elvárt igényekhez
igazítására is. Számos továbbgondolásra,
sõt, az olvasót további utánaolvasásra
ösztönzõ szempontot talált, személyes
érdeklõdésénél fogva, különösen a kötet
elsõ, könyvtári kommunikációt kutató fe-
jezetében. A kötet kutatási idõszakának
mintavételét a jelennel összevetve fontos
felismerések fogalmazhatók meg, válto-
zások válnak világosabbá például a
Katalist hírösszetételének arányeltolódá-
sáról olvasva. Biztatta és személyes tá-
mogatásáról biztosította a hasonló tanul-
mányok írására vállalkozó hallgatókat,
hiszen nagy szükség van a friss, kötöttsé-
gek és óvatosság bilincseitõl még szabad
látásmódra. Ahogy a mûhelybeszélgeté-
sek intenzívebbek lehetnek a nagy konfe-
renciák formalitásához képest, úgy e 
kötet tanulsága is az lehet, hogy meggyõ-
zõen hatékonynak bizonyult a mûhely-
munka Kiszl Péter által koordinált inte-
raktív, eredményorientált mûködése.

Kiszl Péter, mint az elhangzott bemu-
tató elõadásokra reflektáló szerkesztõ,
megköszönte a pozitívumokat soroló
hozzászólásokat, de fontosnak tartotta,
hogy a kötet hiányosságaira is fény de-
rüljön, így arra biztatta és kérte a könyv-
táros szakmát, hogy új nemzedéke kötet-
be gyûjtött tanulmányait objektíven és
konstruktívan fogadja, használja és véle-
ményezze. A szerkesztõ célja nem lehe-
tett más, mint tehetséget gondozva, fiatal
szakemberjelölteket támogatva friss
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szemléletet és szempontokat kínálni tu-
dományterületünknek. A négy fejezetet
sorra véve elmondta, adatokkal, tények-
kel gazdagon alátámasztva kívánták fel-
tárni a könyvtári szféra aktualitásait.
„Napjainkban minden tevékenység meg-
követeli a kommunikációs eszközök ész-
szerû és kívánatos mértékû használatát.
Ez alól mi sem vagyunk kivételek, így a
bibliotékák sajtóban való megjelenésé-
nek, a könyvtárak által – a nagyközön-
ségnek és a könyvtárosoknak – szerve-
zett rendezvényeknek, de a Katalist leve-
lezõlistára írt üzeneteknek az áttekintése
is okulásként szolgálhat mindannyiunk
számára. Az élethosszig tartó tanulás
olyan parancsa korunknak, melytõl
egyetlen szakember sem szabadulhat:
képzéssel foglalkozó dolgozataink ref-
lektorfényében a külföldi és hazai felsõ-
oktatási intézmények tanterveinek össze-
hasonlító vizsgálatai állnak, különös 
tekintettel a háromciklusú (BA, MA,
PhD) programok tapasztalataira, de [...]
kitérünk a pályakezdõ fiatalok elhelyez-
kedési esélyeinek mérlegelésére is [...] 
A csökkenõ költségvetési támogatással
szemben összes gyûjteményünk napi
problémája egyre több és szerteágazóbb
multifunkciós szolgáltatás biztosítása.
Kézenfekvõ tehát a pályázati kiírások és
a nyertes indulók aprólékos – témakör,
földrajzi elhelyezkedés stb. szerinti – át-
tekintése. Aki pedig eddig eljut, megér-
demli a ráadást: könyvtárépítészet, hall-
gatói elvárások, fõnöki viselkedés és
nemzetközi (elsõsorban amerikai)
könyvtári marketing [...] Kötetünk célja,
hogy pillanatképet fessen: hogyan látják
a hallgatók a mai könyvtárosság problé-
máit. Az oktató-szerkesztõ pedig fiatal
kutatók elindulását szerette volna támo-

gatni, elsõ »komolyabb« írásaik megje-
lentetésével. Tapasztalják meg a tudomá-
nyos munka magával ragadó ízét, minden
kínját, keservét s természetesen örömét,
sikerélményét; mutassák meg, a tö-
megoktatás keretei között is léteznek
önállóan megfogalmazott gondolatok,
eredetiséget tükrözõ, korszerû kutatói
vállalások, virágozhat az egyetemi tehet-
séggondozás. Nem utolsósorban pedig:
felgyorsult, információval túlterhelt és
elbulvárosodott világunkban hirdessük a
lényeglátás, az elmélyült, kritikus gon-
dolkodás, az ok-okozati összefüggések
feltárásának, a fegyelmezett munkavég-
zésnek a fontosságát.”6

A kötet létrejöttében közremûködõk-
nek szóló köszönetnyilvánításait (melyek
közül mindenképpen ki kell emelnünk
Kis-Tóth Lajos rektorhelyettest, a Lí-
ceum Kiadó vezetõjét, Nagy Sándorné
tördelõt, Kormos Ágnes kiadói referenst
az egri Eszterházy Károly Fõiskoláról;
Vincze Bálint grafikust, a borító tervezõ-
jét; Juhász Éva doktoranduszt, az angol
nyelvû rezümék lektorálásáért, Patkósné
Tóth Zsuzsanna könyvtárost és Uri-
Kovács József demonstrátort az olvasó-
szerkesztésért intézetünkbõl) Kiszl Péter
Voit Krisztinára emlékezve zárta, akit
egyszerre tanáraként, kollégájaként és
barátjaként is volt szerencséje tisztelni. 
A tanárnõ szellemisége, mentalitása és
bátorító, támogató szerepe meghatározta
e kötet koncepcióját is, ahogy intézet-
igazgatóként képzési elképzeléseit és 
vezetési elveit is. A rendezvény befejezé-
seként a kötet lektorát, Iván Gézát, az
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intézet nyugalmazott tudományos fõ-
munkatársát hívta maga mellé. Együtt
köszöntötték a tiszteletpéldányaikért
egyenként szólított szerzõket, távolról
üdvözölve jó néhány, szülés miatt távol
maradt közremûködõt, s egy, édesanyját
kísérve megjelent karon ülõ személyé-
ben, közvetlenül, a jövõ nemzedékét is. 

Elnézve a kézfogások láncolatát, a fi-
gyelmesség és a spontán öröm pillanatso-
rát, megengedhetõ talán egy személyes
észrevétellel zárni e beszámolót. Kiszl
Péter szakmai és oktatói fejlõdését a kez-
detektõl, 2001 óta kollégaként figyelem,
barátként tõlem telhetõen magam is tá-
mogatom. A rutinját kialakító tanársegéd
bizonytalanságait elfedõ maximalizmusa
és a saját szakterületét határozottan kije-
lölõ ifjú kutató dinamizmusa egy évtized
leforgása alatt hatékony és józan vezetõi
kvalitássá ért. Számtalan formális hely-
zetben láthattam képviselni képzõ-
helyünket, szakmai és tudományos ren-
dezvényeken, egyetemi fórumokon és 
értekezleteken, de talán ez alkalommal,
ezen, e szemináriumi témákból tanul-
mánykötetté szerkesztett kiadványt ün-
neplõ, hajdani hallgatóit az esemény
fénypontjaként rivaldafénybe állító dél-
utánon láthattam leginkább elemében, 
hivatástudatával legõszintébben bizonyít-
va, hogy tanárként – vagy akár kimond-
ható: pedagógusként – is méltó utódja 
lehet vezetõ elõdeinek a könyvtártudo-
mányi felsõoktatásban. ■
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ramok a könyvtáros közösség számára

Nagy Zsoltné: A szakmai informá-
cióáramlás fejlõdése. A KATALIST 
levelezõlistára írt üzenetek áttekintõ
elemzése
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II. fejezet: KÉPZÉS

Goda Beatrix: A felsõfokú informá-
ciós szakemberképzés helyzete
Ausztriában, Németországban és
Svájcban

Nagy Ildikó: Az információs szakem-
berképzés sajátosságai amerikai, brit,
cseh és norvég egyetemeken

Csónaki Boglárka: A magyarországi
informatikus könyvtáros BA tantervek
összehasonlító vizsgálata

Fecz Ágnes: A magyarországi infor-
matikus könyvtáros MA képzések
összehasonlító vizsgálata

Varga Mária: Mennyire futja?
Frissdiplomás (informatikus)
könyvtárosok a munkaerõpiacon

III. fejezet: PÁLYÁZATOK

Koletár Katalin: Könyvtári pályázati
körkép – kiírások, nyertesek, ered-
mények

Csoma-Simon Mária: NKA pályáza-
tok górcsõ alatt: népszerû forrásszerzés
könyvtáraknak

IV. fejezet: RÁADÁS

Csajbók Edit: Könyvtárépítészeti
trendek a világban

Simon Eszter – Kamocsa Gábor: Mit
kíván a hallgató? Elvárások a korszerû
könyvtárral szemben

Bencze Eszter: Mit csinálnék
másként, ha fõnök lennék?

Takács Dániel: Külföldi könyvtári
marketing – képekben
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Kiállítás nyílt az 
Egri Fõegyházmegyei 
Könyvtárban

Eszterházy 250 címmel nyílt kiállítás

az Egri Fõegyházmegyei Könyvtár ba-

rokk termében. A megnyitón ünnepi

beszédet mondott Ternyák Csaba egri

érsek. A kiállítást Pálos Zsófia törté-

nész mutatta be.

Ternyák Csaba köszöntõjében meg-

emlékezett elõdjérõl: Eszterházy Ká-

roly püspök szerinte nem a múltban

élt, hanem a kora jelenében, méghoz-

zá úgy, hogy a jövõt építette, szolgál-

ta. Mindenkor ez a feladata az egyház-

nak is. Eszterházy, aki elsõsorban az

egyház embere volt, líceumot építte-

tett, könyvtárat hozott lére, egyetemet

akart, de ezzel együtt is az elõbb emlí-

tetteket tartotta a legfontosabbnak.

Az érsek köszöntõje után Pálos Zsófia

történész, a kiállítás kurátora mutatta

be a tárlatot. Elmondta: Eszterházy

életét megismerve három fõbb szem-

pont alapján állította össze a kiállítás

anyagát: lelkpásztori munka, a tudo-

mányok iránti alázatos elkötelezettség

és a türelmes rekatolikzáció. Ezek

voltak a püspök életének legfõbb szer-

vezõelvei.


