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KRISZTIÁN BÉLA 

Könyvekrő l 
Könyvtárostanár-képzés Magyarországon 
Az egykor szekció majd 1997-t ő l önálló egyesület, a Magyar Könyvtárostanárok Egye-
sülete (KTE) szaktudománya új feldolgozással gazdagodott. A Pannon Egyetem Pedagó-
giai Oktató- és Kutatóközpont kiadásában jelent meg Györe Géza: Könyvtáros-
tanárképzés Magyarországon című munkája1. 

A XV. századtól a kézírásos kódexek helyét fokozatosan foglalta el a nyomtatott 
könyv. A népmozgalmak, a reformáció, a reneszánsz és a felvilágosodás, az Európa-
szerte alakuló egyetemek a kibontakozó természettudományok otthonai voltak. A kor 
tudóstársadalma, birtokosai, polgárai, az írás-olvasás terjedésével maga a nép szükség-
szerűen a könyvek nagy mennyiségét fogyasztották. A mennyiség és változatosság egyik 
követelménye volt, hogy olyan technikát alakítsanak ki, amellyel a hiteles szöveget több 
száz vagy több ezer példányban egymással teljesen azonos formában tudják kibocsátani. 
A másolással ez nem volt megoldható, Gutenberg a kézzel írott könyv hagyományos 
formáját kívánta olcsóbban és tömegesen el ő állítani. 

A tudáshoz szükséges könyvek válogatott gyűjtése, egyes fő urak gyűjtő szenvedélye, 
a királyi, kamarai hivatalok igazgatási könyvei id ő vel könyvgyűjteménnyé formálódtak 
melyeket jegyzékbe foglaltak. A könyvtárak egy lehetséges felosztása: a fels ő oktatási 
könyvtár, az iskolai könyvtár, a nemzeti könyvtár, a különböz ő  nép- meg közművelő dési 
könyvtárak mellett a szakkönyvtárak, ezek mindegyike sajátos, korának megfelel ő  ér-
telmezéssel és kezeléssel jellemezhető . A kezelő k is változtak – ma komoly szakmai 
követelményeknek szükséges megfelelni, könyvtárosként és pedagógusként az iskolai 
könyvtár bázisán tudástranszfert teljesíteni. 

Az információ és kommunikáció 21. századi térhódítása látszólag nem kedvez a 
könyvtáraknak. Ezért keletkeznek sorra a foglalkozást, szakmát értékel ő  munkák, köz-
vetlen és közvetett igazolásául a könyvtár és kezel ő je, a könyvtáros szükségességének. A 
pedagógia rendszerelvén a változó tudásigényt prognosztizáló Zsolnay József 
könyvtárostanár professziója ma deklarált tevékenység. Ismertsége és elfogadottsága, az 
iskola életében való értékelése azonban korántsem éri el a tanári feladat megítélésének 
szintjét. Györe Géza művében a tényfeltárás mellett a konkrét fejleszt ő  pedagógia szük-
ségességének, a könyvtárostanár szakmai-pedagógiai értékelésének alapját jelent ő  konk-
rét ismeretanyag kidolgozásának folyamatát olvashatjuk. A kötet a kutatás részletes 
bemutatása után (1. fejezet) az iskolai könyvtárak fejl ő désének alakulásáról, a 
könyvtárosképzés néhány történeti fordulatával foglalkozik (2-3. fejezet). Gazdag ténye-
ket közöl az iskolai könyvtárosok és könyvtárostanárok képzettségér ő l, könyvtár-

                                                             
1 Györe Géza: Könyvtárostanár-képzés Magyarországon . Pannon Egyetem Pedagógiai Oktató- és 
Kutatóközpont. PhD értekezések 2. Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi 
Kar Neveléstudományi Intézet Pápa. 2010. 191 oldal. ISBN 978 615 5044 12 0 
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pedagógiai ismereteikrő l, kiemelkedő en fontos kompetenciáikról és a szakmán belül 
elfoglalt helyükrő l. 

Ismert, hogy a könyv- vagy könyvtárhasználat bels ő  természetét elemezve, annak 
három szintjét találjuk. Jelentkezhet a szokások, divat, érdekl ő dés, szükségesség magától 
értető dő , nem tudatos tevékenységszintjén. Másodszor a tudás keresése, a tudatosan 
elfogadott és felelő sséggel vállalt követelményjellegű tevékenységformákban. Harmad-
szor szabadon, csak alkalmilag eldöntött tevékenységek szintjén. A könyvtár mint infor-
mációbázis és ennek technikai-technológiai tevékenység b ő vülése a könyvtárosságot is 
alakítja - szemléltető  érveket hoz erre Györe Géza munkája. 

A könyv és informatika együttes hatásának milyensége és a személyiség erre történ ő  
visszahatása jellegzetességei felosztása szerint ez a személyiségformáló tevékenység 
kapcsolódhat a könyvtáros „pedagógiai” termel ő munkájához, társadalmi-közösségi fej-
lesztő , egyéni és családi életfeltételeket teremtő  tevékenységéhez, a művelő dési és in-
formációs kultúra használatához, végül a célorientált tanulási tevékenységekhez. 

Ez a folyamat szükségszerűen igényli olyan professzió és szakért ő k létezését, akik 
hatékonyan képesek az itt érdekelt tudásokat transzferek útján tudástanárként kezelni. 
Györe Géza munkájában a szemléletformálás, az értelmezés és megvalósítás célú termi-
nológiákkal navigációs csoportosításokat közöl. Erre szükség van, mert hozzásegít a 
könyvtári tevékenység környezeti beágyazottságának, kapcsolati struktúrájának és esz-
közrendszerének jobb ismeretéhez, ezzel a professzió reális programja kialakításához. 

Az objektív pedagógiai és könyvtári valóságban a múltban és a jelenben egyaránt a 
tantervi anyagnak, követelményeknek több. egymással összefügg ő , de mégis megkülön-
böztethető  rétege létezett illetve létezik. A két réteg: a manifesztált hivatalos és a peda-
gógiai gyakorlatban kialakult latens tananyag illetve követelményrendszer. Zsolnay 
József ezen akart túllépni, amikor integráltan a professzió programot úgy tekintette, mint 
ami „nem a jelenlegi valót, hanem a legyent és a lehet ő t tükrözi”. Györe Géza a 
könyvtárostanár tevékenységében kívánatos követelményeket egyeztetni igyekszik a 
reális lehető ségekkel, vázolja a könyvtárostanár lehetséges professzióját. A felsoroltak 
alapul szolgálnak a könyvtárostanár professzió differenciált oktatásának kibontakoztatá-
sára és arra, hogy esetünkben ne módszertani, hanem tantervi következtetéseket vonjunk 
le – a kívánatos követelményeket a jelenre épít ő , de a jövő  változó lehető ségeire rugal-
masan válaszoló megoldásokkal. Györe Géza munkája személtet ő en mutatja, hogy a 
könyvtárostanár-professziókutatás feladata mindenképpen egy vélt vagy valódi ellent-
mondás feloldása, amely az egyenértékűség jogának megvalósítása és a könyvtári-tanári 
munka sajátos feltételei, körülményei valamint a vele szemben támasztott szakmai-
pedagógiai igények kett ő ssége között húzódik. 

Reformpedagógia – alternatív pedagógiák 2 
A Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Pedagógiai Oktató- és Kutatóközpont 
jelentette meg Langerné Buchwald Judit: A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az 
alternatív iskolák elterjedésének korlátai és lehet ő ségei a közoktatásban  című művét. 

A nevelés egyik alapelve, hogy minden tanulót, akár gyermek, akár feln ő tt, a neki 
megfelelő  nevelés illeti meg vagyis mindenkit az ő t legeredményesebben fejlesztő -tanító 
                                                             
2 Langerné Buchwald Judit: A reformpedagógiai iskolakoncepciók és az alternatív iskolák elterje-
désének korlátai és lehet ő ségei a közoktatásban.  Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társada-
lomtudományi Kar Neveléstudományi Intézet. Pápa. 2010. PhD értekezések 3. 207 oldal. ISBN 
978 615 5044 13 7 
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nevelésben szükséges részesíteni. A mindenféle tani tásban részesül ő k mintegy 75%-a 
azt a normál- vagy középsávot, melynek igényeihez mérik világszerte az oktatás színvo-
nalát. Hozzájuk képest kivételeseknek (exceptional) számítanak mindazok, akik valami-
lyen fontos teljesítmény-területen kívül esnek a normális, átlagos sávon. Az ilyeneknek 
többé-kevésbé vagy teljes egészében speciális foglalkoztatási, nevelési, tanítási program-
ra van szükségük. Enélkül az idézett alapelvben kifejezett követelmény nem valósul 
meg. Az alapelv értelmében az átlagtól felfelé (vagy átlag alatt) eltér ő  vagyis a tehetsé-
ges (kevésbé tehetséges)tanulók számára is elérhet ő vé kell tenni azokat az oktatási, ne-
velési, fejlesztési szolgáltatásokat, amelyek sajátos szükségleteiknek, képességeiknek 
megfelelnek. A feladat az emberiség kezdetétő l fennáll – korszakonként ezért jelennek 
meg új és új elképzelések a megoldásra. 

240 éve, hogy Magyarországon az els ő  országos hatású tantervek megszülettek. A 
közoktatás egységesítő  rendszereinek (iskolaszintek) a gyermekfejl ő déssel, hagyomá-
nyokkal, a társadalmi változásokkal és a vallási meghatározottsággal befolyásolt folya-
mata minden ország történetének fontos része. A kialakult formák mindmáig magukon 
hordják a történelmi fejlő désbő l adott jellemző ket. A tantervi munkálatokat erő sen befo-
lyásoló formamodell azóta lényegében alig változott. Az iskolarendszer szerkezeti ha-
sonlósága ellenére egyes területeken szinte változatlan tartalmak befolyásolnak. Minde-
közben egyes vallási csoportok és egyes személyek szembefordulása a fennálló „rend-
del” az iskolai oktatásban is megjelent, elméletük és gyakorlatuk több-kevesebb sikerrel 
írta be magát az oktatástörténetbe. A meglévő  iskola és tartalma elleni kezdeményezések 
eredetét nehéz kibontani – a filozófiai eredet, a létrehozó szándéka, a személyes törekvé-
sek megjelenési formáikban is különböztek. Hol a forradalmi lendület, hol a csendes 
építkezés, hol a megbízó és a személyes törekvés érvényesítési lehet ő sége jelzik a válto-
zatos eseményeket, melyeket mára jobbadán csak elveik, kezdeményez ő jük neve vagy a 
helységnév ő rzi, néhány megvalósult szervezet pedig képviseli. 

A nagy történelmi folyamatoktól távol kezd ő dő  Langerné Buchwald Judit műve az 
erdei iskoláktól (1904) az 1945-ig terjed ő  idő szakban 16 reformpedagógia alapján mű-
ködő  szervezetet rögzít, de ezek száma ma sem nagyobb, a közoktatásban 2,2% a re-
form- és alternatív programokat használók aránya (2009). Szerz ő nk a reformpedagógia 
mai értelmezéseit számba véve keresi az iskolakoncepciók és az alternativitás magyaror-
szági ismertségét, ezek érvényesíthető ségének kérdését vizsgálva, célorientáltan a Zsol-
nai József által kidolgozott Értékközvetít ő - és képességfejlesztő  programot, a Scuola di 
barbiana-t, Summerhill-t és a Waldorf pedagógiát (ezt jobb lett volna steineri-
pedagógiaként kezelni) vette számba. 

A kötetben A reformpedagógia-alternatív pedagógia, reformiskola-alternatív iskola 
fogalmak elhatárolása, A reformpedagógiai iskolakoncepciók és alternatív iskolák meg-
jelenése és terjedése Magyarországon fejezetek után szerz ő nk részletesen foglalkozik a 
kutatás módszerével. A reform- és alternatív pedagógiák helye a tanár- és tanítóképzés-
ben majd A pedagógusok ismerete, ismeretének mértéke és a forrása a reformpedagógiai 
és alternatív pedagógiai koncepciókról meggy ő ző en bizonyítja, milyen ismeretek jutnak 
el e fontos témákból a pedagógusokhoz és ennek eredményeképpen hogyan alakulnak A 
pedagógusok nézetei a reformpedagógiáról és az alternatív iskolákról. 

A kép, akárcsak a reform- és alternatív pedagógiai koncepciók sajtóban történ ő  meg-
jelenése, nem kedvező . Szerző nk sokrétűen igazolja, hogy a pedagógusképzés során a 
reform- és alternatív pedagógiai koncepciókból megismertek általánosak, esetlegesek, 
intézmény és tanárfüggő ek, első sorban történeti jellegűek (89). Ennek következtében a 
reform- és alternatív pedagógiai koncepciók és ilyen iskolák megítélése bizonytalan, 
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inkább negatív irányú (108). Nem magyar jelenség, hogy a saját nemzeti reformkedvez-
ményezések, módszerek nehezen törnek utat a „hivatalos” iskolarendszerben. A hazai 
iskolarendszerben meglévő  néhány külföldi reformpedagógiából született és átvett alter-
natív módszert kevesebb kritika kísérte és kíséri mint a magyar kezdeményezéseket, 
kezdve Nagy Lászlótól, Szitnyai Elekt ő l, Karácsony Sándortól vagy Gáspár Lászlótól 
Zsolnay Józsefig. Nem volt meggyő ző  tudás ott sem, ahol egyesek szívesen vállaltak 
volna munkát ilyen intézményekben (118). 

A kialakult képzési rendszer kritikái ellenére a reformpedagógia elveit és az alterna-
tív megoldásokat alapjában igen kevesen választják. Holott a reformpedagógia és az 
alternatív nevelési oktatási szervező dések alaposabb ismerete, ezek létezése fontos része 
a pedagógusműveltségnek. De a gyakorlatnak is, mert mindazon pozitív vagy negatív 
vonások, amelyeket ezek tartalmaznak, adott pedagógiai szituációkban a megoldások 
többoldalú megközelítését teszik lehet ő vé. 

A reformpedagógia és az alternatív nevelés oktatás interaktív viselkedések láncolata, 
amelynek során a cselekvő k egymás viselkedését értelmező  eljárásai a leíró-
ténymegállapító megértés avagy az ok-okozat motivációs megértés számára nyithatnak 
utat. Az utóbbi csak akkor várható, ha a részvev ő k értelmezési sémái valamiképpen 
tartalmazzák a „tipikus” ismérveit. Ennek birtokában tudják kezelni az alternatívákat, 
mert az eltérés minő ségét értékelve alkalmazhatják azt. A kötet erre ad alapokat és to-
vábbtájékozódási lehető séget. 
 

 


