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SIPOS ANNA MAGDOLNA 

Információs kompetencia – realitás vagy frázis? 
Az információs kompetenciával kapcsolatos ismeretek oktatása 
a Pécsi Tudományegyetem informatikus könyvtáros képzésében 

Ha szóstatisztikai módszerekkel megvizsgálnánk a tudományos és a köznapi kom-
munikációban előforduló szavak gyakoriságát, napjainkban bizonyára előkelő helyen 
végezne két fogalom: az egyik az információs társadalom, a másik pedig a kompe-
tencia kifejezése. Hasonlóan igen gyakori előfordulású lenne az információs kompe-
tencia, hiszen az emberek információs társadalomban elfoglalt helyét, és ezáltal 
életminőségét, versenyképességét, megélhetését már napjainkban is és várhatóan a 
jövőben még inkább meghatározó összetevőről van szó. 

Ezek a jelenségek és folyamatok tendenciaként érvényesülnek a világban, és az 
egyes országok gazdasági, társadalmi és nem utolsó sorban az információs technika, 
valamint az e-tartalmak fejlettségétől függően eltérő mértékben és módon érvénye-
sülnek. Mindemellett maga az információs kompetencia tartalma is erősen rétegelt, 
mondhatni társadalmi csoportonként, egyénenként változó, hiszen a társadalom kü-
lönböző szegmenseiben és szintjein élő, tevékenykedő emberek, embercsoportok 
számára eltérő szintű információs ismeretek és különböző információs tartalmak 
szükségesek. Munkánkban azt vizsgáljuk, hogy azok, akik élethivatásuknak, megél-
hetési forrásuknak választották az információk kezelését, és – az információs tren-
dek, tudományos kutatások ismeretében bizton állíthatjuk, hogy – életpályájuk során 
meghatározó szerepet játszik majd a különböző élethelyzetekben szükséges informá-
ciókhoz való hozzájutással és felhasználással kapcsolatos ismeretek, képességek 
birtoklása és alkalmazása, milyen információs kompetenciákkal lépnek be a munka-
erő piacra. Ők az informatikus könyvtár szakos hallgatók. Azt szeretnénk bemutatni, 
hogy felsőfokú (BsC, MsC) tanulmányaik során a képző intézmény hogyan készíti fel 
őket az információk professzionális kezelésére, különös tekintettel a kutatás és fej-
lesztés szakirodalmi igényeinek kielégítésére. 

Fontosnak tartjuk meghatározni, hogy általánosságban mit értünk az információs 
kompetencia fogalmán. A szakirodalomban rendszerint azzal az angol-amerikai 
meghatározással találkozunk, amelynek értelmében: az információs kompetencia 
komplex fogalom, amely az alábbi négy fő képességből tevődik össze: az informá-
ciószükséglet felismerésének képessége; a releváns információ megtalálásának ké-
pessége; az információ feldolgozásának képessége; az információ használatának, 
hasznosításának, ismeretté konvertálásának képessége. Meghatározóan ezekkel az 
ismérvekkel találkozhatunk a német szakirodalomban is, ám ez utóbbi esetében az 
információkeresés specializációja, valamint a megtalált információk célirányos ana-
lízisén alapuló szelekció és értékelés lényegesen nagyobb hangsúlyt kap. Ezekkel az 
ismérvekkel jellemezhetők azok a kompetenciák, amelyeknek elsajátítása és alkal-
mazni tudása valamennyi foglalkoztatási ág valamennyi szereplője számára nélkü-
lözhetetlen. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy más információs tartalomra van szüksé-
ge a műszaki vagy mezőgazdasági, orvosi, társadalomtudományi, esetleg művészeti, 
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humán területeken alkalmazott szakembereknek, és az is magától értetődő, hogy a 
foglalkoztatási hierarchia különböző szintjein más és más szintű tartalmakra van 
szükség. Ám legalább ennyire nyilvánvaló az is, hogy minden embernek szüksége 
van valamilyen tartalmú és valamilyen mennyiségű információra, és annak megszer-
zéséhez, valamint alkalmazásához pedig elengedhetetlen a megfelelő színvonalú 
információs kompetencia. A nemzetközi szakirodalomban az információs kompeten-
ciát a XXI. század munkaerőpiacának és foglalkoztatásának kulcsfontosságú fogal-
maként definiálták. A gyakran hivatkozott PISA-tanulmány keretében az OECD tagor-
szágok például a tudás és az információ használatának, szervezésének területére 
vonatkozó ismereteket mint a sikeres élet kulcsfontosságú összetevőjét határozták 
meg. A fenti definíciók szerint az információs kompetencia mind a tanulásnál, mind 
a kutatásnál, mind pedig a foglalkoztatás során, valamint az egyén tudásmenedzs-
mentjében döntő szerepet játszik. Mindemellett ennek az összetevőnek a jelentősége 
az információs és tudás alapú társadalom fejlettségi szintjétől függően változik és 
annak növekedésével együtt meghatározó jellege egyre markánsabban érvényesül. 
Ezt bizonyítja az információs kompetenciákkal kapcsolatos követelmények rétegző-
dése és differenciálódása, valamint a különböző szintű készültségi fokozatok is. 
Németország könyvtárai például önálló domain-nevet vezettek be – 
www.informationskompetenz.de – ,amely több szövetségi tartomány könyvtárának 
összefogása alapján készül, és amelynek legfontosabb feladata, hogy helyszínt bizto-
sítson a témával kapcsolatos eszmecserének, valamint tájékoztasson a legújabb in-
formációkról, eseményekről, dokumentumokról. A további példák kedvéért: Német-
országban 2006-ban fogadták el az egyetemi és főiskolai hallgatók információs 
kompetenciáinak standardjait. Többek között ezek a standardok szolgálnak alapul a 
könyvtárosképzés továbbfejlesztéséhez, valamint az egyes szakirányok elismerteté-
séhez. A modellt leegyszerűsítve, arról van szó, hogy társadalmi megrendelésre, és 
könyvtárosok közreműködésével elkészültek azok az információs-kompetencia stan-
dardok, amelyeket a német szövetségi hatóságok a felsőoktatás output-
követelményei közé soroltak. Ezt szem előtt tartva alakítják át az egész országban a 
könyvtáros képzést, ezekhez igazítják a szakirányokat, ezzel mintegy biztosítva, 
hogy a képzés illeszkedjen a majdani munkaerő-piaci, kutatási és fejlesztési köve-
telményekhez (Schöning-Walter, 2003.) Ugyanakkor például az Egyesült Államok-
ban, napjainkban már a szakspecifikus standardok összeállításai készülnek, illetve a 
legintenzívebben fejlődő szakterületek (kémia, biológia stb.) információs kompeten-
cia-standardjai már rendelkezésünkre állnak.  

Az információs kompetencia fogalmához – valamennyi ország esetében – szoro-
san kapcsolódnak az információs társadalom alapintézményének nyilvánított könyv-
tárak. Ez egyrészről azt jelenti, hogy maga a fogalom is a könyvtárügyben jelent 
meg, általában a múlt század hetvenes éveinek közepén. Ekkor azonban még nem 
hozott áttörést, a fogalom és a jelenség egy ideig csupán lappangott. Átütő változást 
majd csak a kilencvenes évek hoztak, amikor az info-kommunikációs eszközök al-
kalmazásának, valamint a digitális tartalmak lényeges növekedésének eredménye-
ként, csaknem valamennyi munkahely számára nélkülözhetetlenné vált az internet és 
a számítástechnikai eszközök alkalmazása. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy az in-
formációs kompetencia problémája már nem csupán, és nem elsősorban a könyvtár-
ügy kérdése, hanem az egész társadalmat és az egész gazdaságot átszövő, azt alapve-
tően meghatározó tényező. Ennek megfelelően az információs kompetencia kutatá-
sok és fejlesztések az élet egyéb területein is előtérbe kerültek. A könyvtárakhoz 
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való kötődés másik fontos eleme, hogy mind az általános, mind pedig a 
szakspecifikus standardok kidolgozását a könyvtárak, a könyvtárosok munkacso-
portjai végezték el.  

1. Az informatikus könyvtáros szakma információs kompetenciái 
az Euroguide LIS alapján 
A fenti folyamatok és események azt mutatják, hogy az információk professzionális 
kezelésével foglalkozó könyvtárak és könyvtáros szakma esetében, az információs 
kompetencia általános értelmezésén túl, feltétlenül fontos meghatározni, hogy az 
információs professzió számára milyen tartalmat hordoz a kifejezés. Az nyilvánvaló, 
hogy az általános felfogás mellett újabb ismérvekkel kell bővíteni a fogalom tartal-
mát. A fogalom általános meghatározásából kiindulva, amely szerint a kompetencia 
a szakmai munka elvégzéséhez szükséges készségek együttesét, és az ezeket átfogó 
szakmai eljárásrend ismeretét jelenti, fogalmazhatjuk meg azokat a szakmaspe-
cifikus képességeket, készségeket, amelyekkel a XXI. századi információszolgáltató 
könyvtárosi tevékenység jellemezhető. 

Napjaink társadalmában a könyvtárosi, információközvetítői tevékenységét 
olyan és világszerte érvényes kihívások határozzák meg, amelyek szükségessé tet-
ték, hogy európai szinten foglalkozzanak a könyvtári és információs szolgáltatásban 
dolgozók szakspecifikus kompetenciáival és minősítésével. Közel egy évtizede 
(1999) született meg az a nagyszabású kezdeményezés, amely az Európai Bizottság 
támogatásával a Leonardo da Vinci program keretében önálló kiadvány formájában 
tette közzé az európai információs szakemberek kompetenciáiról és tulajdonságairól 
szóló szakmai útmutatót. A francia Association des professionnels de l'information 
et de la documentation (ADBS; Könyvtári és Információs Szakemberek Egyesülete) 
által több alkalommal is közreadott útmutatót két nemzeti kiadást követően – Guide 
interentreprise pour la caractérisation des profils de compétence des professionnels 
de l’information et de la documentation. Première partie: caractérisation des savoirs 
et savoir-faire. 5. [-1]. 1995.; Compétences et emplois des professionnels de 
l’information et documentation. Deuxième partie: les emplois-types. 5. [-2]. 1996.; 
Référentiel des métiers-types et compétences des professionnels de l’information et 
documentation. Nouvelle version révisée (mars 1998). 05. – 1999-ben az európai 
felhasználók számára is kiadták. A kiadvány címe: Euroguide LIS: a guide to 
Competences for European professionals in Library and Information Services. Kiad-
ta a European Council of Information Associations (ECIA). 7. 1999. A szakmai útmu-
tató érvényben lévő és folyamatosan gondozott változatának alapját a 2004. évi ki-
adás képezi (Euroguide LIS. 2. kötet. Levels of Qualification for European 
Information Professionals; kiadta a European Council of Information Associations 
(ECIA). 9. útmutató, 2004.), és ennek alapján készült a magyar fordítás is. 

Az információs szolgáltatások rendkívül gyors változásai és a hozzájuk kapcso-
lódó kompetenciák folyamatos módosulásai megkövetelik, hogy az európai régióban 
egyfajta mintaként kezelt kompetencia-gyűjteményt folyamatosan aktualizálják és a 
legszélesebb körben ismertté tegyék. Ezeket a feladatokat szolgálja az Euroguide LIS 
online közzététele és rendszeres frissítése. A francia kezdeményezés továbbfejlesz-
tésével elkészült Euroguide LIS (a guide to Competences for European professionals 
in Library and Information Services), amely az European Council of Information 
Associations (Információs Egyesületek Európai Tanácsa, ECIA) gondozásában jelent 
meg, majd a francia és angol nyelvű változatot követően, 2006-ban magyar nyelven 
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is elérhetővé vált. Az Euroguide LIS meghatározza a könyvtári és információs szol-
gáltatások részét képező és ezekhez a foglalkozásokhoz (pl. levéltáros, könyvtáros, 
információs munkatárs, monitoring szakember stb.) tartozó kompetenciákat és tulaj-
donságokat.  

Az útmutató elsősorban a széles közönség (pl. könyvtári és információs szolgál-
tatási szakemberek, alkalmazottak, munkaadók, állásközvetítő ügynökségek, könyv-
tári és információs-szolgáltatási pályára készülők, oktatók) számára készült, és kü-
lönböző célokra használható: önéletrajz-írás, meglévő munkakör fejlesztése (beosz-
tás, specializáció, pozíció), önértékelés, pedagógiai program összeállítása stb. Mind-
emellett a dokumentum meghatározó szerepet tölt be az átalakuló informatikus 
könyvtáros képzésben is, hiszen a szakmai minősítés szorosan összefügg a képzés-
sel. Több európai országban – például Horvátországban, Spanyolországban, Belgi-
umban, Portugáliában – a könyvtáros képzés és továbbképzés rendszerébe már be-
épült a megfogalmazott követelményrendszer. Az ADBS CERTIDoc munkacsoport 
(CERTIDoc: Pour la certification européenne des professionnels de l’information-
documentation az a minősítési eljárás melynek eszközéül a Euroguide LIS szolgál) 
2007 júniusában, Párizsban megtartott megbeszélésén pedig a további teendők meg-
határozásában vezető helyet töltöttek be a következő témák: az informatikus könyv-
tárosok minősítésének összehangolása a bolognai folyamat változásaival; a könyvtá-
rosokat képző intézmények megnyerése az európai minősítési kezdeményezés nép-
szerűsítéséhez, alkalmazásához (Hegyközi, 2007). 

A dokumentumok elemzése során kitűnik, hogy a könyvtárosoknak – akik gyak-
ran és, tegyük hozzá, indokoltan definiálják magukat az információk rendszerezésé-
nek és megtalálásának letéteményeseként – az információs kompetencia teljes társa-
dalmat átszövő követelményrendszeréből adódóan, nem csupán saját szakmájukkal 
kapcsolatos információkezelési képességekkel kell rendelkezniük, hanem annál lé-
nyegesen mélyebb ismeretekkel és rutinokkal. Mindez azt jelenti, hogy a szakma 
számára az egyéb foglalkoztatási ágak, a kutatás és a fejlesztés, valamint a tanulás 
más szektoraiban szükséges információs kompetenciák felismerésével és fejlesztésé-
vel is foglalkozniuk kell. Ez pedig feltételezi a gazdasági-társadalmi folyamatok és 
tevékenységek során keletkezett igények meg- és felismerésének szükségességét, a 
szereplők információs kompetenciáinak egyénre, illetve társadalmi csoportokra irá-
nyuló fejlesztését. A követelményekhez való igazodás egyrészről nagyon alapos 
információelméleti, információs technológiai, tartalomismereti és elemzési, másrész-
ről pedig társadalom- és gazdaságismereti, pedagógiai követelményeket támaszt az 
informatikus könyvtárosképzés iránt. Az igényeket tovább erősítik az információs 
kompetenciához kapcsolódó, úgynevezett szomszédos kompetenciák: Library 
Literacy, Computer Literacy, Digital Literacy, Internet Literacy, Media Literacy, 
kommunikációs kompetenciák, valamint az írásra és az olvasásra vonatkozó kompe-
tenciák. Mindezekből kiindulva az informatikus könyvtáros hallgatók információs 
ismereteit és képességeit hagyományos és új elemekre célszerű bontani. A csoporto-
sítás során felhasználtuk Ragnar Audunson A könyvtárhasználók tájékozódásának 
segítése a változó világban címmel megtartott előadásának anyagát (Audunson, R. 
2005), amely az Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2005. június 24-i rendezvé-
nyén, az Országos Széchényi Könyvtárban hangzott el. 

A hagyományos elemek közé tartozik az információk keresése és rendszerezése, 
ám ennek tartalma is jelentősen megváltozik. A korábbiakhoz képest a legfontosabb 
változás az, hogy a könyvtárak maguk is információs tartalom-építőkké, információ-
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gazdákká válnak, adatbázisokat üzemeltetnek és jelentős információs tartalom felett 
rendelkeznek. Ez a szerep alapvetően nem új elem, hiszen a könyvtárak korábban is 
jelentős információs- és dokumentum-vagyon felett rendelkeztek. Értjük ez alatt 
magukat az információkat hordozó dokumentumokat, valamint az azok reprezentálá-
sát szolgáló állományfeltáró eszközöket. A feladat annyiban hordoz új tartalmat, 
hogy azok – az információs és tudás alapú társadalom kihívásainak következtében – 
felértékelődtek. Mindez megköveteli, hogy a korábbinál jóval rugalmasabb, gyor-
sabb és mélyebb tartalmak, kontextusok feltárására is alkalmas információrendsze-
rezési megoldásokat kell találni, amelyek eredményesebben ki tudják majd szolgálni 
az egyes szakterületeket, szakmákat képviselő felhasználók igényeit. Szintén a ha-
gyományos tudás körébe tartozik az ismeret- és tudományelméleti jártasság, amely 
továbbra is megmarad, ám e téren alaposabb megismerésre, megismertetésre van 
szükség. 

Az adott könyvtár releváns a diszciplínájának, diszciplínáinak, valamint szakte-
rületének alapos ismerete mindig is beépült a könyvtárosok követelményrendszeré-
be, ám az információk célirányos tartalmi elemzésének és kritikájának megnöveke-
dett követelményrendszere még inkább erre irányítja majd a figyelmet. A könyvtár 
és a társadalom viszonyának tárgyalása eddig is része volt a könyvtáros szakmára 
történő felkészítésnek. Ezeknek a képességeknek a birtoklása azonban eddig soha 
nem látott fontosságúvá emelkedett és tartalma is alapvetően változott: az informá-
ciós és a tudás alapú társadalomban, amelyben a gazdaság egyik fő hajtóerejét az 
információk adják, az információs szektor egyéb szereplőinek tevékenysége a 
könyvtárak számára meghatározó működési közeggé válik. Ez azt jelenti, hogy a 
könyvtárosokat fel kell készíteni az információs szektor egyéb szereplőinek és 
könyvtárakon kívüli folyamatainak megismerésére és kezelésére. Ám egyben azt is 
jelenti, hogy az információs folyamatok működésének elsajátítása során kevésbé 
azok követési, mint inkább prognosztizálási, valamint a minőségi szolgáltatásokkal 
történő befolyásolási képességének elsajátítását kell célozni és megvalósítani.  

Az Euroguide LIS kompetencia-követelményei – a tradicionális elemek részbeni 
megtartása mellett – jóval nagyobb teret szentelnek a nem hagyományos kompeten-
ciákat alkotó elemeknek. A könyvtárosok és más információs szakemberek képessé-
geit, ismereteit harminchárom szakterületben, azon belül négy fokozatban, valamint 
húsz, meghatározó tulajdonságban állapítja meg. A szakterületeket öt csoportba 
sorolja, amelyeket kiegészítik a személyes tulajdonságok. Az öt csoport azoknak a 
nagy ismeretköröknek a meghatározását tartalmazza, amelyek érintik a könyvtárosi 
tevékenységet. Ezek közül talán a legmeghatározóbb maga az információ (I), amely-
ről a dokumentum az alábbiakat közli: „A könyvtári és információs szolgáltatások 
szakterületének >>szíve<<, valamennyi információs szakterület alapját képezi. Ezzel 
a szaktudással minden információs szakembernek rendelkeznie kell legalább alap-
szinten“ (Euroguide LIS, 2006). Ebbe a csoportba olyan szakterületek tartoznak mint 
például a felhasználói és ügyfélkapcsolatok, a könyvtári és információs szolgáltatá-
sok környezetének megértése, az információkkal kapcsolatos jogok ismerete és al-
kalmazása, tartalom- és tudásmenedzsment, az információs források azonosítása és 
értékelése, az információk elemzése, szolgáltatása, állománygyarapítás, dokumen-
tumkezelés stb. Ezt követi a technológia (T), amely alatt az információs technológia, 
valamint az internetre vonatkozó szaktudást érti. Ide tartozik például az információs 
rendszerek számítógépes tervezésének, fejlesztésének, valamint a publikálás és a 
szerkesztés ismereteinek rendszere. Harmadikként a kommunikációt (K) nevezi meg 
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a kiadvány, amely fogalom az alábbi szaktudást foglalja magában: „A kommuniká-
ciós szaktudás minden e területen dolgozó szakember számára alapvető fontosságú, 
a könyvtári és információs szolgáltatások valamennyi szakterületén betöltött munka-
körhöz szükséges. A munkavállalók ezeknek a kompetenciáknak a birtokában vál-
hatnak az intézményen belüli és kívüli szakmai kommunikáció tájékozott és aktív 
szóvivőivé“ (Euroguide LIS, 2006). Ebbe a körbe tartozik a tevékenységgel kapcso-
latos valamennyi kommunikációs szint, úgymint szóbeli és írásbeli kommunikáció, 
audiovizuális és számítógépes kommunikáció, az idegen nyelvek használata, inter-
perszonális kommunikáció, valamint az intézményi belső és külső kommunikáció. A 
negyedik csoportot a menedzsment-ismeretek (M) képezik: ide tartoznak azok a 
kompetenciák, amelyek révén a különböző irányítási szinteken dolgozók tevékenyen 
részt tudnak venni a gazdálkodással, a marketinggel, az emberi erőforrással és a 
képzéssel kapcsolatos vezetői feladatok megvalósításában. Ebben a csoportban ta-
lálhatók, többek között, az általános információmenedzsment, a marketing, az érté-
kesítés és terjesztés, a költségvetési menedzsment, a projekttervezés és -
menedzsment, az emberi erőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos szakismeretek. Az 
ötödik csoportba tartoznak az egyéb tudományos ismereteket (E) tartalmazó kompe-
tenciák és a szervezéssel kapcsolatos tulajdonságok. Ez alatt az egyes szakterületek-
hez tartozó, sajátos típusú és tartalmú információkhoz, gyűjteményekhez és haszná-
lókhoz, használói csoportokhoz kapcsolódó ismeretek értendők.  

Az egyes szakterületeken belül négy különböző kompetencia-szintet határoz 
meg a kalauz. A szintek meghatározásában az ismeretek alkalmazása fejlettségének 
színvonala a mértékadó. Az első szinten többnyire az ismeretek alapszintű alkalma-
zása várható el: alapvető ismeretek birtokában a szakember alkalmazni tudja a ren-
delkezésre álló eszközöket. A második szint ennél fejlettebb alkalmazást tételez fel, 
amennyiben az első szintben megfogalmazottakon túl, az ismétlődő speciális felada-
tok végzésére, valamint a más területeken tevékenykedőkkel együttműködésre, az 
igények felismerésére és értelmezésére, továbbá javaslatok kidolgozására is alkal-
mas képességeket igényel. 

A harmadik szinten álló szakember kompetenciái már innovációra is alkalmasak. 
Itt a követelmény az, hogy ne csupán ismerje, hanem ismertetni is tudja a szakma 
módszereit, valamint adott helyzetben legyen képes a helyzet érdemi értelmezésére, 
ennek alapján döntéshozatalra és új eszközök, módszerek kifejlesztésére. A legma-
gasabb, negyedik szinten azoknak a szakembereknek a tudása áll, akik a szakmai 
módszertan biztos ismeretében új rendszereket képesek alkotni, mindemellett képe-
sek az intézmény információs rendszerének teljes áttekintésére és annak menedzse-
lésére (Euroguide LIS, 2006). A szakterületek követelményeinek teljesítését segítik 
azok a tulajdonságok, amelyek az informatikus könyvtáros szakmában gyakran nél-
külözhetetlenek. Ilyenek például az önállóság, a kommunikációs készség, a nyitott-
ság, az empátia, a csapatszellem, a tárgyalási képesség, a pedagógiai érzék, a rend-
szerező képesség, a kritikus gondolkodás, a kitartás, a precizitás stb.  

A könyvtárosok szakmai kompetenciáit körvonalazó, esetenként meghatározó 
dokumentumok áttekintésére azért volt szükség, hogy ezek tükrében bemutathassuk 
a bolognai folyamat keretében átalakított informatikus könyvtáros képzés programja 
milyen mértékben elégíti ki az információs kompetenciákat definiáló dokumentu-
mokban megfogalmazott követelményeket. Ennek elemzésére és bemutatására a 
képzést meghatározó dokumentumok szolgálnak alapul. A BsC-szintű informatikus 
könyvtáros képzés már harmadik éve, a MAB által jóváhagyott érvényes képzési 
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program, tanterv és hálóterv alapján folyik. Az első ilyen jellegű képzés írásunk 
megszületésének idején még nem futott végig, hiszen a képzési idő három év, ezért 
annak eredményeiről, esetleges hiányosságairól még nem állnak rendelkezésünkre 
egzakt adatok és a képzés teljességére vonatkozó tapasztalatok sem. A most futó 
képzések a mintatanterv alapján valósulnak meg, ezért tekintjük azt etalonnak.  

Más a helyzet az MsC-szintű képzés esetében. Jóllehet az informatikus könyvtá-
ros szak MsC-szintű képzésének alapítását a MAB jóváhagyta, ám intézetünk indítási 
kérelme még csak most van bírálás alatt. Tekintettel arra, hogy már a szak alapításá-
nál részletes adatok szerepeltek a tervezett pécsi képzésről, és a szak indításának 
dokumentációja azon alapul, így – a MAB indítási engedélyezése után – a szak indí-
tási útmutatójában, illetve annak mellékleteiben, kiegészítéseiben megfogalmazottak 
szerint indul majd el a képzés. Az elemzés és bemutatás alapját ezért a tervezett és a 
MAB-hoz benyújtott MsC-szintű képzés programja, tanterve és hálóterve képezi.  

Az elemzésnél és bemutatásnál a mintatantervekben és a hálótervekben szereplő 
óraszámok abszolút számainak és arányának összehasonlításával operáltunk. Meg-
vizsgáltuk az információs kompetenciák elsajátítását direkt módon szolgáló órák 
mennyiségét és a többi órákhoz viszonyított arányát. A módszer – nyilvánvalóan – 
nem alkalmas arra, hogy az egyéb órák keretében előkerülő információs kompeten-
ciákkal kapcsolatos ismereteket is számba vegye, ezért fontos hangsúlyozni: a kép-
zés során hallgatott szakmai tárgyak egy részét – például a könyvtártörténet, a 
könyvtárpolitika, a művelődéstörténet, könyvtártan tárgyakat, valamint a kapcsolódó 
gyakorlatokat is – át- meg átszövi az információs kompetenciák körébe tartozó isme-
retekkel való foglalkozás, ám ezeknek sem száma, sem pedig aránya nem szerepel a 
kimutatásokban. Módszertani szempontból fontos arra is kitérnünk, hogy az elemzés 
és a bemutatás alapját mindkét esetben a nappali tagozatos órák és tantárgyi arányok 
jelentették, hiszen a levelező képzés során, jóllehet jóval alacsonyabb a kontakt órák 
száma, ám az arányok ugyanazok mint a nappali képzésben.  

2. Az információs kompetencia tartalma és fejlesztése az informatikus 
könyvtáros szak BsC-szintű képzésében 
Az informatikus könyvtáros szak BsC-szintű képzésében az információs kompetenci-
ák fejlesztését direkt módon szolgáló tantárgyak számát és arányát az 1. ábra mutat-
ja. Ebből jól látható, hogy a három éves képzés teljes óraszámának (2450 óra) 36 
százalékát (870 óra) teszik ki azok a tárgyak, amelyek direkt módon az információk 
kezelésével, annak tartalmi és technikai kérdéseivel foglalkoznak. A többi tárgy 
alkotja a képzés során elsajátított ismeretek 64 százalékát (1580 óra). Az arányok 
értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a felsőfokú könyvtáros képzés alap szint-
jén jelentős azoknak a tárgyaknak a mennyisége és aránya, amelyek az értelmiség-
képzés általános követelményeinek teljesítését szolgálják: filozófia, szociológia, 
művelődéstörténet, kommunikáció, olvasástudomány, informatikai alapismeretek 
stb., és amelyek indirekt módon segítik a könyvtárosoktól elvárt kompetenciák fej-
lesztését. 

A következőkben azoknak a tárgyaknak a belső arányával foglalkozunk, ame-
lyek a képzés 36 százalékát teszik ki, és amelyek az információs kompetencia elsajá-
tításának tartalmi összetevőit jelentik. Az információs kompetenciával kapcsolatos 
órák tematikus megoszlását a 2. ábra mutatja. Mind az adatok, mind az abszolút 
számok azt mutatják, hogy a tematikus megoszláson belül meghatározó arányt jelent 
a könyvtári informatika (28 százalék), valamint a dokumentum- és információfel-
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dolgozás (24 százalék) ismereteinek elsajátítását szolgáló tárgyak mennyisége. A 
könyvtári informatika összefoglaló nevű tantárgy összesen öt modulból épül fel: 
információelmélet, információs rendszerek, hálózati ismeretek, információtechnoló-
gia-könyvtárgépesítés, valamint az internet-források előállítása. Ezek az ismeretek 
szolgálják a számítógépes könyvtári kultúra technikai, eszköz-oldali használatának 
és alkalmazásának elsajátítását. Összevetve az Euroguide LIS négy elemével, a tech-
nológia, az internetre vonatkozó szaktudás (T) ismeretköreit tartalmazzák, oly mó-
don, hogy a technológia középpontjában a sajátos könyvtári alkalmazások és fejlesz-
tések állnak. Ugyancsak ebbe a csoportba tartoznak az adatbázisok építésével, keze-
lésével és menedzselésével kapcsolatos ismereteket tárgyaló tantárgyak, amelyek 12 
százalékkal (105 óra) részesülnek a teljes tartalomból. 

A szomszédos ismeretkörök területéről ez a modul a Computer Literacy, a Digi-
tal Literacy, valamint az Internet- Literacy kompetenciák fejlesztését is szolgálja. Az 
információ megismerésének, kezelésének, elemzésének, hasznosításának, szolgálta-
tásának kérdéseihez kapcsolódik az informatikus könyvtáros képzés központi kérdé-
sének tartott és az információval kapcsolatos, a lehető legtágabban értelmezett isme-
retek köre (I). Ez az összetettség és komplexitás tükröződik a BsC-szintű képzés 
ismeretköreinek közvetítésében. A dokumentum- és az információfeldolgozásra 
vonatkozó ismeretek elsajátítása során a hallgatók a szabványos formai (a számító-
gépes katalogizálás elméleti és gyakorlati ismeretei; számítógépes katalogizálási 
rendszerek, az integrált könyvtári rendszerek katalogizálási modulja, MARC–
rekordok létrehozásához szükséges ismeretek; a MARC és az UNIMARC kialakulása, 
hazai alkalmazásának lehetőségei, illetve megvalósítása), és a modern tartalmi feltá-
rás (szövegek, dokumentumok feldolgozása, osztályozása, indexelése és hatékony 
visszakeresése, valamint e folyamatok szervezése, elemzése, értékelése és alkalma-
zása) nemzetközi és nemzeti követelményeit ismerik meg. 

Ugyancsak az információkezelési kompetenciák elsajátítását szolgálják az in-
formációforrások keresésével, azonosításával és értékelésével, az információ elem-
zésével és szolgáltatásával, valamint a információk és dokumentumok egyéb kezelé-
sével foglalkozó stúdiumok, amelyek az információs forrásismeret és tájékoztatás 
tantárgyak keretében épülnek be a képzésbe. A három modulból álló tantárgycsoport 
keretében összesen 105 órát foglalkoznak a hallgatók ezzel a kérdéskörrel, amely az 
információs ismeretekkel kapcsolatos összes óráknak 12 százalékát teszi ki. Az in-
formatikai alapismeretek, valamint az információelmélet megismerésére összesen 90 
óra áll a hallgatók rendelkezésére, amelyek így összesen 10 százalékot (7 és 3) jelen-
tenek. 

A Euroguide LIS negyedik csoportját képezik a menedzsment ismeretek (M). 
Ezeket az informatikus könyvtáros hallgatók a könyvtártan című tantárgycsoportban 
sajátítják el. Az öt modulból álló ismeretkört – tekintettel arra, hogy hagyományos 
könyvtártani ismereteket is tartalmaz – nem soroltuk a kifejezetten információs 
kompetenciák elsajátítását célzó tárgyak közé, ám a hagyományos könyvtártan nap-
jainkra tekintélyes mennyiségben tartalmaz menedzsment ismereteket is. Ez a tan-
tárgycsoport tartalmazza a könyvtári menedzsment és gazdasági, marketing kérdése-
ket, a PR-ismereteket, valamint a minőségbiztosítás feladatait is. 

Az információk szervezésével és közvetítésével kapcsolatos kompetenciák ki-
alakításában és fejlesztésében meghatározó szerepet játszik az informatikus könyvtá-
ros hallgatók kommunikációs képességeinek (K) fejlesztése. Jóllehet az ezekkel való 
foglalkozásokat sem soroltuk a direkt tantárgyak körébe, ám a tanterv fontos részét 
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képezik. Külön tantárgy keretében foglalkoznak a kommunikáció elméleti alapjaival, 
a mai magyar nyelv jelenségeivel és fejlődési tendenciáival, valamint a könyvtáros 
mint kommunikátor személyiségének és viselkedési jegyeinek követelményrendsze-
rével. A kommunikációs képességek fejlesztése nem csupán az információkezelés 
szempontjából fontos eleme a képzésnek, hanem egyben több szomszédos kompe-
tencia fejlesztéséhez is kapcsolódik. Úgymint: Media Literacy, írásra, olvasásra 
vonatkozó kompetenciák. Az egyéb tudományos ismeretek (E) elsajátítását egyrészt 
az alapozó ismeretek és a szabadon választható tárgyak, másrészt pedig a különböző 
szakirányok szolgálják. A pécsi képzésben két szakirányt tervezett az intézet: az 
egyik az információs műveltség pedagógiája szakirány, a másik pedig a sajtó és 
média szakirány. Míg az előbbi egyértelműen és direkt módon az információ-
kezeléssel, valamint más foglalkozási ágak és a tanulás különböző szektoraiban 
tevékenykedők információs műveltségének fejlesztésével foglalkozik, addig a sajtó 
és média szakirány főként a tömegkommunikáció alapfogalmait, történeti és mai 
típusait, intézményeit mutatja be, ezáltal a kommunikációs ismeretek körét bővíti.  

3. Az információs kompetencia tartalma és fejlesztése az informatikus 
könyvtáros szak MsC-szintű képzésében 
Amint az a BsC szintű képzés tartalmának és arányainak bemutatása során is látható 
volt, a jövő könyvtárosainak felkészítésében meghatározó szerepet játszik az infor-
matikus könyvtárosok információs kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése. Az 
MsC-szintű képzés tervezésénél ezek a szempontok jóval erőteljesebben érvényesül-
nek majd, hiszen az információs társadalom trendjeinek érvényesülése egyre na-
gyobb kihívásokat teremt a könyvtáros szakma számára. Amennyiben figyelembe 
vesszük, hogy a mester szintű képzésben résztvevők majdani munkaerőpiaci szerepe 
a tervezési, a szervezési és a döntési folyamatokban meghatározó lesz, úgy az ő 
információs kompetenciájuk, szakmai felkészültségük a könyvtárügy alakulásának, 
fejlődésének egyik döntő faktorát képezheti. Ennek felismerése tükröződik a terve-
zett MsC-szintű képzés tematikai összetételén. Az információs kompetenciával kap-
csolatos tantárgyak óráinak számát és arányát a 3. ábra mutatja. Ebből jól látható, 
hogy míg a BsC-szinten az összóráknak 36 százaléka foglalkozik direkt módon az 
információs kompetenciák kialakításával, addig a magasabb szintű képzésben ez az 
arány annak csaknem a dupláját, összesen 71 százalékot tesz ki. 

Az információs kompetenciával kapcsolatos előadások tematikus megoszlását a 
4. ábra ábrázolja. Az adatok azt mutatják, hogy a kontakt órák 69 százalékát, össze-
sen 585 órát a mester szinten indítani tervezett szaktudományi (kutatás-fejlesztési) 
információs menedzser szakirány előadásai jelentik. Ezért annak részletesebb elem-
zésére külön kitérünk. A szakiránnyal kapcsolatos képzési programon kívüli előadá-
sok közül egyenlő arányban részesednek – összesen 45-45 óra időtartam, 5 százalék 
– a különböző tematikájú tantárgyak: szakértői rendszerek, tudásbázisok, dokumen-
tum és információfeldolgozás, adatbázis-ismeret, valamint tudomány-, biblio-, és 
informetria. Ezektől pozitív irányban tér el a tartalomszolgáltatás témakörének fel-
dolgozása, amely dupla mennyiségű órát kapott a tervezetben. A témája szerint az 
információs kompetenciák fejlesztését direkt módon szolgáló tantárgyakon túl az 
egyéb tartalmú, kötelező órák tantárgyi leírásaiban jelentős részt kaptak az informá-
ciószolgáltatás menedzselésének kérdései. Hasonlóan az információs kompetenciák 
fejlesztését szolgálják a szabadon választható tárgyak is: információtudomány és 
média a 21. század elején, a különböző dokumentumtípusokra szakosodott digitális 
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tartalomfejlesztések, az elektronikus publikálás kérdései, az oktatásinformatikai 
fejlesztések és egyéb tárgyak. Amennyiben ezeket a témaköröket összevetjük a ko-
rábban már többször hivatkozott Euroguide LIS dokumentumban megfogalmazott 
követelményekkel, azt láthatjuk, hogy a mester-szintű képzés csaknem teljes verti-
kumát az információs kompetenciák – BsC-szinten már megalapozott ismereteinek 
és alkalmazásainak – továbbfejlesztése határozza meg. 

A hangsúly azért terelődött erre a területre, mert a különböző tudomány- és ku-
tatásprognózisok, valamint az érvényesülő trendek alapján egyértelművé vált, hogy 
mind a kutatásban, mind a fejlesztésben a következő években, évtizedekben még 
erőteljesebben érvényesül majd a professzionális információ-kezelés és szolgáltatás 
igénye. A prognózisok, valamint a könyvtár- és tudománypolitikai folyamatok meg-
határozóan azt mutatják, hogy a jövőben még erőteljesebben érvényesülnek, és – a 
korábbi tendenciáktól eltérően – már a hagyományosan nonprofit, illetve az állami 
költségvetés által fenntartott szektorban is, az üzleti alapon vagy a térítés ellenében 
működő információs szolgáltatások. Ezek tervezésére, szervezésére, s nem utolsó-
sorban gazdaságos működtetésére fel kell készíteni az informatikus könyvtár szakos 
hallgatókat. Olyan diszcipínákra orientált szaktájékoztatók, szakinformátorok mun-
kára történő felkészítése a feladat, akik magas szintű ismeretekkel rendelkeznek a 
releváns szakterületen, jól ismerik annak szakirodalmi és információs, tudományos 
rendszerét. Ezeken túl pedig jártasak a tudományos információk összegyűjtésében, 
feldolgozásában, rendszerezésében, elemzésében, értékelésében és közvetítésében, 
valamint a tudományos kutatás és fejlesztés során keletkezett dokumentumok és 
információk professzionális értékesítésében és menedzselésében. További követel-
mény, hogy ismereteiket és tudásukat innovatív módon tudják integrálni a lehető 
legmagasabb színvonalú tudományos és szakmai tájékoztatás, információfeldolgozás 
és közvetítés érdekében. 

A szakirány további fontos képzési elemét jelenti, hogy a szaktudományi infor-
mációmenedzser szakirányt elvégzők tudása és kompetenciája nem merül ki az in-
formációk mechanikus közvetítésében. Ennél jóval szélesebb és komplexebb tevé-
kenységi körük magában foglalja a tudományos és szakmai információk, informáci-
ós források diszciplínára és felhasználóra orientált feldolgozását, tematikus leírását, 
analizálását és szintetizálását. Munkájuk kiterjed a szakmai kommunikációs csator-
nák tartalommal történő feltöltésére, tartalomfejlesztésére, a tudományos írásművek 
elemző értékelésére, bibliometriai, tudománymetriai és informetriai eljárások alkotá-
sára és felhasználására. Mindezeken túl fontos feladatokat látnak el a könyvtárak és 
információs, dokumentációs központok információs gazdaságban és információs 
piacon történő megjelenésében, az intézményekben előállított információk piaci 
értékesítésében. Mindezeket a szempontokat figyelembe véve van lehetőségünk a 
mester-szinten tervezett szakirány további tematikus vizsgálatára, amelynek tárgy-
köri megoszlását és arányait az 5. ábra mutatja. A diagramon jól érzékelhetők azok a 
szándékok, amelyek a szakirány tervezésénél az előző sorokban leírt szempontokat 
érvényesítették. A tudományos, kutatási és fejlesztési folyamatokban zajló és az 
egyes tudománycsoportokat meghatározó tevékenységek, valamint az azok nyomán 
keletkező információk és dokumentumok megismerése, elemzése és hasznosítása. A 
szakirány másik meghatározó faktorát teszik ki az információs piac működési me-
chanizmusának megismerése és alkalmazása – mégpedig, a megszokottól eltérően – 
a nonprofit szférában. A 21. század információs gazdaságára felkészítő informatikus 
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könyvtáros képzés harmadik meghatározó eleme az információs szolgáltatások pro-
fesszionális marketingje, amely a tervezett szakirányban megfelelő hangsúlyt kapott.  

Az MsC-szintű képzés tervezése során a Euroguide LIS ajánlásai közül, a szakte-
rületeken és szakcsoportokon túl az információs kompetencia-szintekkel operált az 
intézet. A kidolgozás során adaptálható volt az az eddig is meglévő gyakorlat, mely 
szerint a szaktudományi, kutatásfejlesztési információs szolgáltatásokban (szak-
könyvtárak, felsőoktatási könyvtárak, akadémiai kutató intézetek könyvtárai stb.) 
korábban is diszciplína-ismeretekkel és megfelelő információközvetítő kompetenci-
ákkal rendelkező szakemberek dolgoztak. A tervezés során azonban fontos volt an-
nak figyelembe vétele, hogy az információszolgáltatásra mind az input, mind pedig 
az output oldaláról megváltozott gazdasági és társadalmi környezet hat. Ez a válto-
zás nem csupán a kezelendő információk mennyiségét és tartalmát, típusait változ-
tatta meg, hanem változásokat indukált az információs szolgáltatás hagyományos és 
újonnan létrejövő intézményeiben is. 

A legmarkánsabb változás, hogy az információs társadalom alapintézményének 
minősített könyvtárak a korszerű információs szolgáltatásaik meghatározó, a tudo-
mányos kutatás és fejlesztés versenyét determináló részét a piac- és nyereségorien-
tált multinacionális cégektől szerzik be. Hasonlóan új szemléletet hozott az a 
könyvtárpolitikai koncepció, amely az 1997. évi 140. törvényben öltött testet: az 
állampolgári jogon járó nyilvános könyvtári szolgáltatásokon kívüli könyvtári és 
információs szolgáltatások költségtérítési, esetleges nyereségképzési kérdéseit a 
fenntartó hatáskörébe utalta a jogszabály. Mindez abba az irányba hatott, és a jövő-
ben még inkább abba az irányba fog hatni, hogy a könyvtárak az információs piac 
gazdasági szereplőivé is váltak és a jövőben méginkább azzá válnak. Ezeket a szem-
pontokat figyelembe véve kapott meglehetősen nagy hangsúlyt a tervezett képzésben 
a gazdasági, piaci és értékesítési ismeretek elmélyítése, valamint az információs 
gazdaság és piac szereplőinek alapos megismertetése. Így az egyes szakterületekhez 
rendelt kompetencia szintek közül a mesterképzés tervezésénél kisebb mértékben a 
harmadik, nagyobb mértékben pedig a legfelsőbb, a negyedik szintet tekinti a terve-
zett képzés mértékadónak. 

A leírtak alapján látható, hogy a bolognai folyamat során átalakított informati-
kus könyvtáros képzés a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőfor-
rás Fejlesztési Kar Könyvtártudományi Intézetében teljesen új szemléletű, az eddig 
megszokottaktól eltérő rendszerű, tartalmában és formájában megújított szakember-
képzést jelent. Ennek az új rendszerű informatikus könyvtáros képzésnek – szink-
ronban az Euroguide LIS ajánlásaiban megfogalmazottakkal – meghatározó elemét 
képezi a szakmai információs kompetencia kialakítása, illetve fejlesztése, és amely 
hosszú távon biztosíthatja, hogy végzett hallgatóink az új szellemű magyar könyvtári 
rendszer sikeres munkavállalói legyenek.  

1. ábra Az információs kompetenciával kapcsolatos tantárgyak óráinak száma és 
aránya a teljes kontakt órákhoz viszonyítva (BsC-szint) 

Az információs kompetenciával kapcsolatos órák száma 870 
Egyéb tartalmú órák 1580 
Összesen:  2450 
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2. ábra Az információs kompetenciával kapcsolatos órák 
tematikus megoszlása (BsC-szint) 

 

Könyvtári 
informatika 
(hálózati, 

technológiai, 
gépesítési, 
erőforrás 

ismereretek); 240; 
28%

Adatkezelés; 105; 
12%

Szakirány (az 
információs 
műveltség 

pedagógiája); 
120; 14%

Információ-
elmélet; 30; 3%

Informatikai 
alapismeretek; 

60; 7%

Információs 
forrásismeret, 

tájékoztatás; 105; 
12%

Dokumentum és 
információ-
feldolgozás 

(formai, tartalmi); 
210; 24%

 

3. ábra Az információs kompetenciával kapcsolatos tantárgyak óráinak száma és 
aránya (MsC-szint) 

Az információs kompetenciával kapcsolatos órák száma 855 
Egyéb tartalmú órák 345 
Összesen:  1200 

 

4. ábra Az információs kompetenciával kapcsolatos órák tematikus megoszlása 
(MsC-szint) 

Szakértői rendszerek, 
tudásbázisok; 45; 5%

Tudomány-biblio és 
informatika; 45; 5%

Dokumentum- és 
információ-feldolgozás; 

45; 5%

Adatbázisok; 45; 5%

Tartalomszolgáltatás; 
90; 11%

Szaktudományi 
(kutatás-fejlesztési) 

információs 
menedzser; 585; 69%
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5. ábra A szaktudományi (kutatásfejlesztési) információmenedzser szakirány óráinak 
tematikus megoszlása (MsC-szint) 

 

Közgazdaság-
tudományi és jogi 
tájékoztatás; 75; 
13%

Társadalom- és 
bölcsészet-
tudományi 
tájékoztatás ; 90; 
16%

Természettudományi 
és műszaki 
tájékoztatás ; 90; 
15%

Művészeti 
tájékoztatás ; 75; 
13%

Környezet-tudományi 
és agrártudományi 
tájékoztatás ; 90; 
15%

Információs 
gazdaság/információ
s piac; 30; 5%

Tájékoztatási 
intézmények és 
eszközök itthon és 
külföldön; 30; 5%

Az információ-
szolgáltatások 
marketingje ; 30; 5%

Orvosi, 
egészségtudományi 
tájékoztatás ; 75; 
13%
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