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SIPOS ANNA MAGDOLNA 

Egy szemtanú sorai az egyetemi könyvtáros képzésről  

Valamivel több, mint egy évtizedet tanítottam különböző beosztásokban a FEEK -en, és a 

mondat legfontosabb kifejezése, hogy tanítottam, a többi elem kevésbé érdekes. Egy évti-

zednek alig van jelentősége egy szervezet életében, egy emberi életútnak is csupán töredé-

két teszi ki, ám a saját szakmai életutam időtartamának már nagyobb részét, mintegy ne-

gyedét jelenti. S ha röviden, lényegre törően kell az itt töltött éveket összefoglalni, úgy azt 

mondhatom, hogy számomra legfontosabb a tevékenységemet, a tanítást és a könyvtáros 

hivatásra történő felkészítést, előzetes szocializációt mindvégig nagyon szerettem, igye-

keztem a tőlem telhető legnagyobb szakértelemmel és odaadással végezni. Ebben megha-

tározó segítséget adott, hogy korábban több, mint három évtizedet gyakorló könyvtárosként 

dolgoztam különböző könyvtárakban, különböző beosztásokban. Kezdetben egy kisvárosi, 

a kunszentmártoni könyvtár olvasószolgálatának „Nemecsekeként” működtem, majd a 

Zsámbéki Tanítóképző Főiskola Könyvtárának átszervezőjeként és átépíttetőjeként, a Zrí-

nyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem referáló és szaktájékoztató könyvtárosaként, majd az 

ELTE Tanárképző Főiskolai Kara Könyvtárának szintén átszervezőjeként, később az új 

kari könyvtár helyiségeinek, szolgáltatási rendjének kialakítójaként dolgoztam. Szakmai 

tevékenységemet a budapesti Andrássy Gyula német nyelvű egyetem könyvtárának az ala-

poktól történő megszervezőjeként, végül pedig Magyarország legrégebb óta folyamatosan 

működő könyvtárának, az ELTE Egyetemi Könyvtárának szakmai főigazgató-helyettese-

ként folytattam. 

Az oktatási, tanítási gyakorlatot nem a FEEK-en kezdtem, a korábbi években több he-

lyen is dolgoztam a könyvtárosok képzésében, továbbképzésében, és ennek igen nagy hasz-

nát vettem az újonnan választott munkakörömben. Nehéz szívvel, komoly vívódás után 

váltam el gyakorló könyvtárosi létemtől. A több mint harminc éven át az otthonosságot 

jelentő, a zsigereimbe ívódó „könyvtár-szag” kezdetekben elviselhetetlenül hiányzott. Ez 

az érzés ma is megvan, de mára már konszolidálódott, ám még most is nagy örömmel sza-

golok bele a „könyvtár levegőjébe”. 

Amikor a FEEK-en töltött évekkel kapcsolatosan szólok, akkor az ottani szakmai élet 

egy másik szegmenséről is vallani kell. Ez pedig egy rendkívül összetett, nehéz, problé-

mákkal és sikerekkel, eredményekkel is teli komponense a felsőoktatásban dolgozó vala-

mennyi kolléga közérzetének. Vagyis a felsőoktatásra erősen ható, külső társadalmi kör-

nyezet, annak változásai, továbbá a belső, az egyetem és a kar működésével kapcsolatos, a 

tanításra közvetve vagy közvetlenül ható tényezők együttese. A felsőoktatás és az egyetem 

történetében rövid momentumként definiálható egy évtized mind a külső, mind pedig a 

belső tényezőket tekintve nagyon nehéz, valódi küzdelmekkel teli időszak volt, amit tovább 

nehezített szakunk, az informatikus könyvtáros szak intézményi és intézményes meghono-

sítása a Pécsi Tudományegyetemen. Az ezekkel kapcsolatos feladatok végzésében már ko-

rántsem olyan pozitív a kép, mint a hallgatókkal való foglalkozást illetően.  

Az egyetemi oktatók munkájának harmadik komponense az elvárt, a munkakörökbe be-

épített, követelményként definiált tudományos tevékenység, aminek inputját a kutatás, out-

putját pedig döntően a tudománymetriai módszerekkel, eszközökkel mért szakmai publi-

kációk jelentik. A tudomány fejlődésében röpke pillanatnak minősíthető egy évtized ezen 
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a téren is számos külső és belső problémával, nehézséggel terhelt ciklus volt. A külső ne-

hézségek közül szubjektív írásomban csupán a legfontosabbakat áll majd módomban ne-

vesíteni: a tudományos kommunikáció alapvető átalakulása, a tudományos tevékenységet 

végzők mindinkább nemzetközi normákkal történő megmérettetése, a tudománymetriai 

módszerek kvantitatív elemeinek dominánssá, szinte kizárólagossá válása. A tudomány 

művelésének belső akadályai között a FEEK multidiszciplinaritását és az ebből adódó ne-

hézségek, továbbá az ebből eredeztethető gátak emelhetők ki. 

Elhúzódó szakalapítás, oktatás, hallgatók 

Az oktatás bármely szintjén hallgatókkal foglalkozó kolléga számára magától értetődő, 

hogy az órák megtartása, vagyis a látható tevékenység csupán a jéghegy csúcsát jelenti a 

tanári munkának. Ahhoz, hogy egy egyetemi szak koherens egészet alkotva megvalósuljon, 

az előadások, szemináriumok, gyakorlatok stb. megtartását hosszú és szakmai, tudományos 

szempontból meghatározóan fontos munkálatok előzik meg. A teljesség igénye nélkül: 

egyetemi és intézeti koordinációs szinten létre kell hozni, meg kell alapítani a szakot, kép-

zési programot, tantervet, hálótervet szükséges összeállítani, majd az egyes oktatók szint-

jén, de egymással egyeztetve, tantárgyleírásokat, tantárgyi követelményrendszereket, tema-

tikákat, irodalomjegyzékeket stb. kell komponálni. A pécsi informatikus könyvtáros képzés 

2004 és 2015 közötti ciklusában ezekből a munkálatokból mindenkinek bőségesen jutott. 

2004-ben a pécsi informatikus könyvtáros képzés még a hagyományos, kétszakos egye-

temi képzési struktúrában indult el, de összesen csupán két évfolyam végzett ebben a szisz-

témában, mivel 2006-ban a hazai felsőoktatás áttért a bolognai rendszerre. Magam ugyan 

csak 2005 őszétől kapcsolódtam be a pécsi munkába, így a hagyományos egyetemi képzési 

struktúra kidolgozásában nem vettem részt, de az Agárdi Péter professzor úr által vezetett 

Könyvtártudományi Intézet valamennyi munkatársa, beleértve jómagamat is, már 2005 

nyarán az új, a BA-szintű informatikus könyvtáros szak képzési programján, minta-tanter-

vén, hálótervén dolgozott. Jóllehet a BA-szintű informatikus könyvtáros képzés majd csak 

2006 szeptemberében indult, ám a meglehetősen rigorózus és hosszú akkreditációs eljárás 

miatt egy évvel hamarabb kellett a szakot megtervezni, majd elindítani az engedélyeztetési 

eljárások egész során. A PTE FEEK Könyvtártudományi Intézetének személyi állománya 

nem rendelkezett elegendő kapacitással ahhoz, hogy a szak valamennyi tantárgyát oktatni 

tudja, így mind a karról, mind pedig az egyetem más karairól, intézményeiből is részt vettek 

e munkában. A szak létesítésével és indításával kapcsolatos engedélyezési eljárást a meg-

lehetősen szigorú előírásoknak megfelelően kellett megvalósítani, s be kell vallani azt is, 

hogy a hazai felsőoktatás minden szereplőjéhez hasonlóan, mi is éles üzemmódban próbál-

tuk meg értelmezni az új szabályokat, megérteni az abban foglaltakat, miközben gyakran 

az előírásokban szereplő egyes kifejezéseket sem értettük, nemhogy a teljes szöveget.  

2005 őszén a Magyar Akkreditációs Bizottság támogatta az informatikus könyvtáros 

szak pécsi indítását, és 2006 szeptemberében elindult az első BA-szintű csoportunk. Ám 

az új képzéssel kapcsolatos feladatok még csupán az intézet szintjén értek véget, és az 

előkészítés az egyes tanárok szintjén folytatódtak. A mintatantervben rögzítettek szerint el  

kellett készíteni a ránk adresszált tantárgyak részletező tematikáját, követelményrendsze-

rét, kötelező és ajánlott irodalomjegyzékét, az egyéni feladatok, tervezett kiselőadások stb. 

egész sorát. Az intézeten belüli munkamegosztás szerint és nagy örömömre  rám hárult a 

Könyvtártan, továbbá a Tájékoztatás, információforrások című, több elemből álló kurzusok 

vezetése, előadása. Ez az én esetemben hat tantárgy részletező tematikájának elkészítését 

jelentette, miközben a hagyományos egyetemi képzés nappali és levelező tagozaton tanulói 

számára is el kellett készíteni újabb három kurzus részletező tematikáját, és mellettük még 
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az órák, az előadások, a vizsgák, a szigorlatok és az államvizsgák is rendre zajlottak. Ezek-

kel a hónapokkal kapcsolatosan az maradt meg bennem, hogy a „komfortzónánk” zónaha-

tárát csak kívülről és nagyon messziről láttam. Pécsett megtartottam az előadásaimat, ha-

zautaztam, és számba vehettem, hogy itthon már hány olyan újabb e-mail vár (Agárdi) 

Pétertől, illetve az ő megbízásából (Szentirányi) Zitától, amelyben – jobb esetben 24 órán 

belül, rosszabb esetben pedig azonnal – kér egy újabb tematikát, felújított tantárgyleírást, 

vagy kéri, hogy nézzem át, véleményezzem más kollégák hasonló tartalmú dokumentumait. 

Ám végül minden feladattal elkészültem, elindult a BA-szintű képzés, és abban a hitben 

éltem, hogy egyelőre az ilyen jellegű munkáknak a végére értünk. Nem így lett! De ez már 

egy másik szakasza a pécsi éveknek. 

Alighogy befejeztük a BA-szintű informatikus könyvtáros képzés indulásához szükséges 

dokumentumok elkészítését, és a szak elindítását, máris újabb tervezési feladat szakadt a 

nyakunkba: az informatikus könyvtáros szak master-szintű képzésének tervezése. Vissza-

nézve a feljegyzéseimet, a témában megszületett dokumentumokat, azt látom,  hogy 

(Agárdi) Péter kezdeményezésével már 2006 februárjában megkezdődtek a belső szakmai 

egyeztetések, a szak létesítésének dokumentációja pedig 2006 nyarán, kora őszén készült. 

A két képzési program tervezése, szervezése azt jelentette számunkra, hogy míg 2005 nyara 

a BA-, addig 2006 nyara az MA-szint létesítésének tervezésére ment rá. A szak létesítésé-

nek dokumentációját a képzésben résztvevő egyetemek és főiskolák közösen állították 

ugyan össze, de talán a munkában résztvevő kollégák is megerősítik, hogy a feladat orosz-

lánrészét a legfiatalabb képzőhely, Pécs vállalta magára. Így a belső koordináción túl vál-

lalni kellett a külső, a többi intézménnyel történő egyeztetéseket is, és ez egyáltalán nem 

volt egyszerű feladat. 2006 novemberére készült el az első olyan dokumentáció, amely 

viszonylag teljes lett, és amelyet el lehetett indítani a hivatalos eljárás útvesztőjében. Te-

kintettel arra, hogy a mester-szintű képzés egyik szakirányának (akkori nevén, Szaktudo-

mányi információmenedzser szakirány, amelynek lényege az egyes diszciplínákhoz kötődő 

könyvtári szakirodalmi tájékoztatás megvalósítása) kezdeményezője én voltam, majd ké-

sőbb szakirány felelőse is, így jelentős szerep hárult rám mind a szakirány létrehozásának 

indoklásában, mind pedig dokumentációjának összeállításában. 

Az MSc-szintű képzés engedélyeztetési procedúrájának azonban volt még egy fontos 

stációja, a szak létesítési dokumentációja mellett be kellett nyújtani a MAB-hoz a szak 

indítására irányuló kérelmet is. Az utóbbi koordinációja és tervezése  már csak a Pécsi Tu-

dományegyetemen, illetve a FEEK-en belül történt. Az ezzel kapcsolatos első dokumentu-

mok dátuma 2006 októbere és novembere. Ez egyben azt is jelentette, hogy a szak létesítése 

dokumentációjának utolsó fázisai még zajlottak, amikor ismét  el kellett kezdeni egy újabb 

tervezési folyamatot. S hogy mindezek miért voltak olyan sürgősek? Az átalakulóban lévő 

felsőoktatási struktúrában – amint arról már korábban szóltam – 2006-ban elindult a BA-

szintű informatikus könyvtáros képzés, ami egyben azt jelentette, hogy az itt három év 

múlva végző hallgatók részére már fogadóképessé kellett tenni az MSc-szintű informatikus 

könyvtáros szakot. Az akkor a teljes hazai felsőoktatást érintő akkreditációs eljárások, en-

gedélyezési folyamatok közel egyéves procedúrát jelentettek. Ennek megfelelően úgy ter-

veztük, hogy ha 2007 első felében be tudjuk nyújtani a szak indítási kérelmét, akkor 2008 -

ban megkaphatjuk az engedélyt arra, és 2009-re, amikor végeznek az első BA-s csoportban 

tanulók, azt meghirdetni és indítani is tudjuk. A mind újabb és újabb egyeztetések, változ-

tatások után 2006-2007 fordulóján adtuk be akkreditációs és engedélyezési céllal a pécsi 

informatikus könyvtáros Master-szintű szak képzésének indítási dokumentációját. 

Utólag azonban kiderült, hogy nem volt célszerű ennyire előrelátónak lenni. A MAB 

mesterszakok indítására vonatkozó szabályozását 2007 végén alapjaiban, majd később még 
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annak részleteiben is megváltoztatta, jelentősen szigorította, így a teljes tervezési folyama-

tot újra el kellett végezni. Azt nem mondhatjuk, hogy a korábbi tervezési ciklusban készí-

tett dokumentáció teljesen felesleges volt, de azt igen, hogy az abban rögzítettek többnyire 

használhatatlanokká váltak. Ám ennek okát nem csupán a MAB szabályozásainak lényegi 

változásaiban kell keresnünk, hanem a FEEK korábbi pozícióinak fokozatos és döntő rom-

lásában is. Az alig néhány évvel korábban, 2005-ben önállóvá vált kar 2008-ban már sokkal 

rosszabb anyagi, beiskolázási és egyéb lehetőségekkel rendelkezett. A korábbi MA -szintű 

tervekben még bőségesen számoltunk külső humán erőforrásokkal: más karok és intézmé-

nyek oktatói, óraadó tanárok stb. Ám a 2008-as tervezést megelőző kari egyeztetések során 

kiderül, hogy a kar nem fogja tudni finanszírozni a külsős oktatók bérét, tisztelet - és óra-

díját. Így a képzési programot, az akkreditációs dokumentációt – a könyvtári gyakorlatokat 

leszámítva – kizárólag a kari humánerőforrásra építve kellett összeállítanunk. Ez egyálta-

lán nem volt egyszerű feladat, hiszen a Könyvtártudományi Intézetben alkalmazott kollé-

gák száma igen alacsony volt, mindösszesen hat oktató és egy tanszéki adminisztrátor tar-

tozott az intézethez. 

Az nyilvánvaló volt, hogy ezzel a létszámmal és a hat oktató szakmai tudásával, előadást 

tartó kapacitásával nem fogjuk tudni lefedni az akkor még zajló kétszakos egyetemi, a 

2006-ban elindult BA-szintű és az újonnan indítani szándékozott, a korábbi tartalommal 

tervezett MA-szintű, továbbá az időközben megnyílt könyvtárpedagógia-tanár szakos kép-

zéseket. Ezért a 2006-ban megtervezett képzési programot ebből a szempontból is alaposan 

át kellett alakítani, de olyan formában, hogy lényegesen nem térhettünk el a szak alapítási 

dokumentumainak tartalmától. Az MA-szinten korábban tervezett két szakirány közül az 

egyikről, a könyvtáros-tanári specializáció indításáról lemondtunk, és csupán a Szaktudo-

mányi (kutatásfejlesztési) információmenedzser szakirány megtartása mellett döntöttünk. 

A tematikai tervezésnél pedig jóval erőteljesebben építettünk a kari belső humán erőforrá-

sokra, a más intézetekben, tanszékeken dolgozó kollégák tudására. Az egész új tervezési 

folyamat során azt éreztük, hogy állandóan gúzsba kötve táncolunk, hatalmas kompromisz-

szumokat vagyunk kénytelenek kötni. Az ezekből adódó belső és külső feszültségek, konf-

liktusok érezhetőek voltak az egyébként kollegiális, jó szakmai és emberi hangulatú inté-

zetben, de az MA-szintű képzés indítási szándéka olyan erős motiváló tényezőt jelentett, 

hogy ezeken túllépve, századszorra is újra- és újratervezve, újra és újraszámolva mégis 

elkészült a képzési program. 2008 tavaszán az informatikus könyvtáros MA-szintű szak 

indítására vonatkozó dokumentációt elküldtük az akkreditáció és az engedélyezési proce-

dúra útjára. 2009 novemberében pedig még egy újabb átstrukturálást kellett végeznünk, 

amelyben – a takarékosság jegyében – csökkenteni kényszerültünk a gyakorlatok óraszá-

mát. Néhány későbbi apróbb módosítással e képzési program alapján folyt az MA -szintű 

képzésünk. 

Ám a szaktervezéseknek, a szakok akkreditációs folyamatainak sehogyan sem akart vége 

szakadni. 2008-2009 fordulóján lehetővé vált, hogy kifejezetten az iskolai könyvtárak szá-

mára indítsunk képzést, ez az MA-szintű könyvtárpedagógia-tanár szak tervezésének kez-

detét jelentette. Ezzel lényegében ideiglenesen visszakaptuk azt a lehetőséget, amelyet a 

Master-szintű képzés újratervezése során elveszítettünk: a könyvtáros-tanári szakirányt, s 

ha más szerkezetben és néven is, de mégis meg tudtuk honosítani képzési rendszerünkben. 

Ezt követően 2013-ban kellett ismét a tervezéshez nyúlni: az osztatlan tanárképzés kereté-

ben lehetővé vált az ötéves könyvtáros tanár szak egyéb tanárszakokkal közös indítása.  

A fentebb leírtak alapján elmondható, hogy azt a tíz évet, amit a karon oktatóként, szak-

irány felelősként, intézetigazgatóként töltöttem, teljes egészében átszőtte a különböző sza-

kok és képzési szintek tervezési, akkreditációs munkája. Ez egy új szak esetében – mond-

hatni – természetes, ám az informatikus könyvtáros szakra, valamint a pedagógia szakos 
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képzésekre vonatkozó kormányzati és MAB normatívák, szándékok állandósult változása, 

a kar pozícióinak folyamatos romlása a processzust teljesen hektikussá tette és lényegesen 

megnehezítette. 

A tanításnak, a hallgatókkal való foglalkozásnak van egy másik, részemről az előzőnél 

sokkal szívesebben végzett vetülete is. A teljes vertikum felsorolása szinte lehetetlen, ezért 

csupán néhány, rendre visszatérőt említek: az előadások tartása, a tudás számonkérése, a 

hallgatók szakmai, hivatásbeli előzetes szocializációja, a különböző célú, fajsúlyú dolgo-

zatok mentorálása, a legtehetségesebb és legszorgalmasabb hallgatók szakmai és tudomá-

nyos fórumokon elhangzó előadásainak előkészítése, végül, de nem utolsósorban a diplo-

mamunkák és TDK-dolgozatok, a hallgatók szakmai pályázatainak segítése, továbbá a 

munkába álláshoz készített pályázatok véleményezése, azzal kapcsolatos javaslatok meg-

fogalmazása. Mindenki számára közismert, hogy az előzőkben részletezett, a szakok indí-

tásához szükséges dokumentáció, a tantárgyi leírások, a hálótervek, a részletező tematikák 

nélkül ezek nem lennének, de míg részemről az előzőek a kevésbé kedveltek, a szükséges 

elvégzendők közé tartoznak, addig az utóbbi munkákat a lehető legszívesebben tettem.  

Van valami lélekemelő abban a (általában) három, illetve ötéves folyamatban, amelynek 

eredményeként a többnyire 18-19 éves, frissen érettségizett növendékek a BA, vagy az 

MA-szintű informatikus könyvtáros diplomáig eljutnak. S hogy az előzetes pályára szoci-

alizálásban – talán nem szerénytelenség ezt állítani – valamit jól csináltunk, azt a több éves 

tapasztalatok igazolják. Az első találkozásokkor általában megkérdezzük a hallgatókat, 

hogy mi motiválta őket a szak választására. A válaszok között gyakran hallottuk a „nem 

tudom”, a „szeretek olvasni”, a „szeretem a könyveket” megszokott toposzát. Mellette 

azonban és főként a fiúk részéről mind gyakrabban jelent meg az a válasz is, hogy „én nem 

szeretnék könyvtáros lenni, az informatika vonzott a szakhoz”. Majd a BA-szintű tanulmá-

nyok vége felé, amikor már a munkaerőpiacra történő belépés foglalkoztatja a hallgatókat, 

a döntő többség el sem tudja képzelni, hogy ne könyvtárban keressen munkahelyet. Az 

MA-szinten tanulók pedig már általában nagyon tudatosan készülnek a könyvtárosi hiva-

tásra; ki-ki az egyéni érdeklődése, tehetsége, lehetősége szerint választja ki a könyvtáron 

belüli munkamegosztásban saját helyét. Vannak, akik a könyvtár- és információtudományi 

kutatásokat preferálják, míg mások a biblioterápiában lelik meg hivatásukat, és megint má-

sok az olvasószolgálatban vagy a könyvtárbuszon, a KSZR-ben, vagy a gyermekszolgálat-

ban, iskolai könyvtárakban. Megint mások az egyetemi kutatás támogatását helyezik elő-

térbe, a tudomány- és a bibliometria bugyraiban merülnek el, és sokan a könyvtári infor-

matika alkalmazásában, fejlesztésében, a virtuális térben zajló könyvtári szolgáltatásokban 

találják meg helyüket. 

Sajnálatos módon, sokan váltak, válnak pályaelhagyókká is. Ám a más pálya választá-

sára általában nem a diplomázás után, hanem már a gyakorló könyvtárosi lét kipróbálását 

követően kerül sor. A változtatásokat számos tényező motiválja, többségük összefügg a 

könyvtárak és a könyvtárosok hazai helyzetével. Ezek mindegyikét nem áll módomban 

felsorolni, így csupán a legjellemzőbbeket nevesítem. Talán a legfőbb okot abban kell ke-

resni, hogy a kezdő könyvtárosi fizetésből nem, vagy csak nagyon nehezen, családi segít-

séggel lehet megélni. A szakmai életút eleje többnyire egybeesik a felnőttkor kezdetével, 

annak terheivel. Lakhatást kell szerezni, anyagilag önállósodni kell, felnőtt életvitelt kell 

folytatni, itt van a családalapítás, a gyermekvállalás és még számos olyan tényező, ami 

nem csupán a könyvtárosok számára, hanem más diplomások esetén is komoly, családi 

segítség nélkül szinte teljesíthetetlen követelményeket támaszt. Sok volt hallgató pályavál-

toztatása magyarázható azzal is, hogy kezdő kollégaként nem kapnak értelmes, újszerű fel-

adatokat, a munkaadók nem használják azt a friss szemléletmódot, amit a képzés során 
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beléjük plántáltunk. Jobb esetben kezdeményezéseiket, innovatív szemléletmódjukat mel-

lőzik, rosszabb esetben pedig akár a vezetők, akár pedig a munkatársak meg nem értéseivel, 

legrosszabb esetben pedig irigységeivel, féltékenykedésivel kell harcolniuk. Az okok kö-

zött találjuk még a magánéletben bekövetkező változások hozta élethelyzeteket is. Az ese-

tek többségében azonban a hallgatók maradnak a könyvtáros pályán, és aligha lehet annál 

nagyobb öröm egy tanár számára, mint az, hogy hol az egyik, hol pedig a másik könyvtár-

ban fedezi fel a jól és eredményesen tevékenykedő kollégában egykori taní tványát, vagy 

már mint felelős, érett kollégával találkozik a különböző könyvtárszakmai fórumokon elő-

adóként, résztvevőként. 

A hallgatók képzésbe való, majd a munkaerőpiacra történő belépése között igen sok idő 

telik el, optimális esetben 3, illetve 5 év. Kinek könnyebben, kinek pedig nehezebben. Azt 

azonban fontos tudni, hogy – mint az oktatás, a képzés valamennyi formájában és szintjén 

– a felsőoktatásban is legalább kéttényezős, kétszereplős a tanítás és a tanulás folyamata, 

továbbá azok eredményessége is. Manapság sokat lehet arról olvasni, hallani, hogy a fel-

sőoktatásba bekerülő hallgatók tudása elmarad mind a kívánalmaktól, mind pedig azoktól 

a teljesítményektől, amelyeket az 1989 előtti, rendkívül szűk keresztmetszetű felsőoktatás 

hallgatói teljesítettek. Magam, aki mindkét időszak felsőoktatási képzésének előbb hallga-

tóként, majd tanárként részese voltam, a kérdést ennél a sommás megállapításnál jóval dif-

ferenciáltabbnak látom. 

Ennek valós értelmezéséhez tudnunk kell, hogy az 1960-as évek első felében a felsőok-

tatásban tanulók száma – a KSH STADAT oktatásra vonatkozó számadatai szerint – ötve-

nezres nagyságrendű volt, ami az 1970-es évek közepére megduplázódva elérte a százezres 

nagyságrendet, és ezt tartotta egészen az 1990-es évekig. Az 1990-es évektől kezdődően a 

felsőoktatás kapuit jóval szélesebbre tárták. Így a kilencvenes évek közepére a kétszázez-

res, majd a kétezres évek elején a négyszázezres hallgatói létszámot értük el.  Ezt követően 

ismét csökkent a felsőoktatásban tanulók száma; jelenleg nem éri el a háromszázezret. Az 

is igaz, hogy ezek alatt a ciklusok alatt pozitív irányba változott az érettségit szerzők száma 

is, de jóval kisebb arányban, mint amilyen mértékben növekedett a felsőoktatásba bekerü-

lők száma. Ez a folyamat nyilvánvalóan oda vezetett, hogy a korábbi kifejezetten elitképző 

felsőoktatásba a kiválók, a legjobbak mellett bekerültek, bekerülhettek az addigi tanulmá-

nyaik alapján jól és esetenként közepesen teljesítők is. 

Magam, aki a tudást mindennél többre becsülöm, a felsőoktatás szélesre tárt kapuinak 

támogatói közé tartozom. Ám tudnunk kell, hogy a felsőoktatási expanziónak voltak, van-

nak pozitív és negatív hozadékai; ezekről már könyvtárnyi szakirodalom értekezik. Két-

ségtelen, hogy a felsőoktatásba bekerülő, nem csupán az elit teljesítményt nyújtó hallgatók 

többnyire nehezebben veszik a felsőoktatás akadályait, de olyanok is bőségesen akadnak, 

akik felsőoktatási tanulmányaik alatt válnak arra éretté, hogy meglássák a tudásból fakadó 

örömöt is. Az is egyértelmű, hogy a magasabb létszám magában hordozza annak veszélyeit, 

hogy úgymond „felhígul” az egyetemi képzés. Én ezt úgy látom, hogy egy-egy nagyobb 

csoportban nagyjából egyharmadnyit tesz ki a tehetséges és a szorgalmas hallgatók aránya, 

a másik egyharmadot azok képezik, akik egyenetlen teljesítményt nyújtanak, és hol kiemel-

kedően jók, hol pedig kifejezetten gyengék. És végül az utolsó egyharmadnyi csoportot 

alkotják azok a hallgatók, akik a felsőoktatási szakjukat leginkább „megúszni” akarják, 

tehetségüket, szorgalmukat e céloknak rendelik alá. Amennyiben közelebbről megnézzük 

ezeket az arányokat, úgy azt láthatjuk, hogy ma is nagyjából annyi tehetséges, szorgalmas 

hallgató van az egyetemek falain belül, mint a hatvanas-hetvenes években, de mellettük 

jelen van még kétharmadnyi olyan hallgató, akikkel jóval többet kell foglalkozni, általában 

nem brillíroznak a számonkérések alkalmával, de többségük – és ezt erősen hangsúlyozom 

– motiválható. Tehetségüket, szorgalmukat tekintve pedig esetenként képesek felzárkózni 
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akár az első csoportban szereplők teljesítményéhez, mint ahogyan bármikor képesek az 

utolsó egyharmad közé süllyedni, és aktuálisan éppen a megúszásra játszani. És természe-

tesen, vannak állandósult vagy eseti „kutyaütők” is, olyanok, akik az időtöltés vagy éppen 

a bulizás miatt választották a felsőoktatásban való továbbtanulást. Ám ezek száma elenyé-

sző többiekhez képest, éppen ezért semmi sem indokolja, hogy az ő példájukat húzzuk rá 

a felsőoktatásban tanuló valamennyi diákra. 

Vallom továbbá, hogy a tanítás és a tanulás folyamata a szakmai előzetes szocializáció 

mindig kétszereplős modell, amelyben az asztal egyik oldalán az oktatók, tanárok, a másik 

oldalán pedig a diákok foglalnak helyet. Ez a frontális, egymással szembenéző oktatást 

jelképező térbeli modell azonban nem azt jelenti, hogy a két fél egymással szemben áll. 

Éppen ellenkezőleg. A két fél együttes munkája eredményeként lehet hatékony a tanítás és 

a tanulás is. Talán sokan el sem hiszik, de minden egyes számonkérés, vizsgáztatás során 

a vizsgázókhoz hasonlóan magam is izgultam, kíváncsian várva a visszajelzést az eseten-

ként több féléves munkám hatékonyságáról, eredményességéről. Minden előadáson igye-

keztem élő kontaktust tartani a hallgatókkal, s ha azt láttam, hogy fáradnak, „nem jönnek 

velem”, akkor inkább hamarabb tartottam szünetet, vagy megpróbáltam érdekességekkel, 

gyakorlatias példákkal tarkítani az előadást. Azt is be kell vallani, hogy az aktuális tan-

anyag sem volt mindig érdekfeszítő, és bizony magam is ember vagyok, akinek lehetnek 

jobb vagy rosszabb napjai is. A tanítás és a tanulás eredményességét sok komponens de-

terminálja, és a legjobb teljesítmény csak harmonikus tanári-hallgatói összjáték, csapatjá-

ték eredményeként születhet meg. Mindazonáltal azt is tudni kell, hogy a csapatkapitányi, 

továbbá a bírói szerepet minden esetben az oktató játssza. 

Személyes vallomásom hiányos lenne, ha nem beszélnék arról, hogy természetesen min-

dig vannak kiemelkedő színvonalon teljesítő, kifejezetten tehetséges hallgatók, akikkel ki-

tüntető örömet jelent külön is foglalkozni. A hivatalosan tehetséggondozásnak nevezett 

tevékenység a hallgatókkal való olyan foglalkozást jelent, amely bónusza a tanári munká-

nak. Ennek intézményes keretét egyrészről a tudományos diákköri tevékenység adja, ered-

ményeit pedig a kari TDK-n, majd onnan továbbjutva az OTDK-n lehet nyilvános sikerre 

váltani. Másik fontos intézményes lehetőségét pedig a PhD-képzésre történő eredményes 

felkészítés jelenti. Szerencsém volt: tanári munkám során mindkét élményt, sikert többször 

is átélhettem. Bátran állíthatom, hogy az általam felkészített hallgatók minden esetben ko-

moly eredményeket értek el, sok örömöt szereztek részemre. Öröm és sikerélmény volt 

megtapasztalni, hogy egy-egy akár a hallgató, akár általam bátortalanul felvetett TDK-s 

téma hogyan gömbölyödik, teljesedik ki az instrukciók és a hallgató munkája nyomán, ho-

gyan szeretnek mindinkább bele témáikba, a tudományos igényű kutatásba és annak pre-

zentálásába, publikálásába. Nem lenne teljes ez a bekezdés, ha nem szólnék arról is, hogy 

ezeket az élményeket gyakran a tudományos diákkörig vagy a PhD-képzésig el nem jutó 

szakdolgozat, diplomamunka esetén is megéltem. Éppen ezért mindig fontosnak tartottam, 

hogy a legjobb pályamunkák, szakdolgozatok rövidített, közlésre alkalmassá tett változatai 

megjelenhessenek a könyvtárszakmai folyóiratokban, e téren soha nem restelltem élni a 

meglévő személyes és szakmai kapcsolataimmal. 

A tehetségek mentorálásával kapcsolatos gondolataim között fontosnak tartom azt is 

rögzíteni, hogy a sok-sok öröm, sikerélmény mellett ez a munka esetenként Janus-arcú, 

csalódásokat, keserűségeket is hordoz. Ennek általában két oka van. Az egyik ok, amikor 

az általam segített hallgatóról utólag derül ki, hogy emberileg vagy szakmailag eleve nem 

volt méltó a sok törődésre, a sok bátorításra, a sok vele kapcsolatos munkára, vagy időköz-

ben méltatlanná vált azokra, esetleg életútja másfelé sodorta. A másik pedig, amikor egy-

értelműen érzékelhető a hallgató tehetsége, szorgalma, minden arra predesztinálja, hogy 

elmerüljön a tudományos munkában, ám aktuális élethelyzete ezt nem teszi lehetővé, vagy 
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tudását inkább a gyakorlatban szeretné hasznosítani. Ezek némi csalódást, esetenként ke-

serűséget okoztak ugyan számomra, de soha nem adtak arra elegendő okot, hogy a tehet-

séges hallgatókkal való külön foglalkozásról, az ő mentorálásukról lemondjak. 

A tanítással és a hallgatókkal való foglalkozásnak még számos olyan vetülete van, ame-

lyekről itt nem tettem említést, ennek oka, hogy csupán a számomra legmaradandóbb ké-

peket, emlékeket szándékoztam feleleveníteni. 

Az oktatás a bürokrácia szorításában 

Egy egyetemi szak meghonosítása mindig embert próbáló feladat. Tekintettel arra, hogy a 

PTE-n nem volt előzménye a könyvtáros képzésnek, ezért, a hivatalos procedúrán túl sem 

volt egyszerű elfogadtatni szakunkat. Annak ellenére, hogy a szak indításának ötlete – tu-

domásom szerint – dr. Koltai Dénes, akkor intézetigazgató, később pedig kari dékán nevé-

hez kötődik, és nem mellesleg az akkori felsőoktatási törvény értelmében csak az a szer-

vezet válhatott önálló karrá, amely legalább két szakon oktatott, az általam megélt ciklust 

mégis végigkísérte az elfogadtatás küzdelme. Az önálló karrá szerveződés a kétezres évek 

elején a korábbi intézet (FEEFI) számára stratégiai kérdés lett. Ám az informatikus könyv-

táros szakhoz képest, főként a ciklus elején még, hatalmas tömegeket vonzó művelődés-

szervező, andragógia, humán erőforrás fejlesztő és más szakok, szakirányok mellett a 

könyvtáros képzés abszolút kisebbségben volt, és ezt a kiváló tanulmányi és tudományos 

eredményeink ellenére is gyakran éreztük, éreztették velünk. Azok, akik más intézetekből, 

tanszékekről tanítottak át hozzánk, örömmel jöttek és mindig nagy elismeréssel szóltak az 

„infó-könyvtár” szakos hallgatók teljesítményeiről. Ez a kettős megítélés mindvégig jelle-

mezte szakunk elfogadottságát. 

A felsőoktatásban ténykedő oktatók munkájának csupán egyik részét teszi ki a hallga-

tókkal való foglalkozás, az előadások, szemináriumok, gyakorlatok tartása. Ezeken kívül 

számos olyan feladat is hárul ránk, amely a szervezet működésével, működtetésével kap-

csolatos. Az ilyen jellegű feladatok skálája igen széles: a különböző szakmai bizottságok-

ban, döntéshozó kari és egyetemi szervezetekben történő aktív részvételtől, a gazdasági 

jellegű tevékenységeken át, az adminisztratív tartalmú feladatokig. Esetenként pedig ezek-

hez még hozzájön egy-egy kisebb vagy nagyobb belső szervezet, intézet, tanszék, kutató-

csoport stb. irányítása. Ezek a rendkívül idő- és energiaigényes, ám gyakran igen termé-

ketlen, sokszor csak formálisan létező feladatok nagyon meg tudták keseríteni a Pécsett 

töltött éveimet. 

A pécsi egy évtized ebből a szempontból rendkívül nehéz időszak volt. Mindazon túl, 

hogy a hazai felsőoktatás átstrukturálásához kellett ezeken a területeken asszisztálni, ha-

talmas méreteket öltöttek a bürokratikus intézkedések, indokolatlanul expanzált és valós 

szerepénél jóval nagyobb pozíciókat nyert az egyetem belső, nem oktatással foglalkozó 

intézményrendszere, amit tovább súlyosbított a felsőoktatási és tudományos kormányzat 

hasonló túlterjeszkedése. Ez a már önmagában sem kívánatos jelenség azonban ráadásul 

hétfejű sárkányként telepedett az egyetem oktatási szegmensére, és egyre markánsabban 

azt éreztem, hogy az egyetemet már egyáltalán nem az oktatás és a kutatás mozgatja, hanem 

az egyetemi „büró-arisztokrácia” szörnye. Az egyetemi és a kari bürokrácia igen gyakran 

teljesen öncélúvá vált. Olyan, folyamatosan ismétlődő, sokszor értelmezhetetlen adattar-

talmú jelentések sokaságát kellett hol az egyetemi vezetés, hol a kormányzat, hol pedig a 

MAB számára készítenünk, amelyek mindegyike az egyetemi, vagy más nyilvántartások-

ból könnyedén leszűrhető lehetett volna. 

A bürokrácia további hizlalását jelentették az új típusú pályázatok is. Tekintettel arra, 

hogy egyetemről van szó, jellemzően kutatási pályázatokat írtak ki számunkra. Ám ezek-
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nek a pályázatoknak mind az elkészítése, mind a megvalósítása olyan – véleményem sze-

rint felesleges – adminisztratív protokollal volt összekötve, amely csak igen ritkán szol-

gálta a kutatások támogatását, megvalósulását. A totális bürokratikus szemléletmód nehéz-

ségei már önmagukban is nehezen voltak viselhetők, amit még tetézett az is, hogy a kutatási 

célú támogatások összegének mindegyikét első lépésben az egyetem, majd azt követően a 

kar jelentősen „megcsapolta”. Jelen esetben ez úgy értendő, hogy a kutatást támogató cél-

zatú pénzügyi keretnek közel negyven százalékát már eleve meg sem kaptuk, azt az egye-

tem, továbbá a kar kisajátította. Tekintettel arra, hogy csupán két egyetemről vannak ilyen 

jellegű személyes tapasztalataim, ezért nem kívánok általánosítani. Az általam megélt ku-

tatási pályázatok legkevesebb gonddal megvalósítható része minden esetben a szakmai, 

tudományos célkitűzés volt, a legnehezebb pedig az azt (állítólag) szolgálni hivatott pénz-

ügyi és adminisztratív előírások betartása, az azokkal kapcsolatos követelmények teljesí-

tése, továbbá annak a kényszerű elfogadása, hogy a gondosan megtervezett kutatások – az 

elvonások miatt – csökkentett tartalommal valósíthatók meg. Mindezek miatt a kutatási 

projektek folyamata alatt egy-egy napon többször is elátkoztam magam, amiért belevág-

tam, és többször is fogadalmat tettem arra, hogy többé soha! Azután persze a projektek 

eredményes, sikeres lezárása után ezek az indulatok némileg csitultak. Nem mellékes az 

sem, hogy egyébként sem voltak más források a mind az egyetem, mind pedig az oktatási 

kormányzat által szigorúan megkövetelt és számon kért, az intézmény reputációját és az 

egyéni karrier építését is alapvetően meghatározó intézeti kutatásokra. Így nem maradt 

más, mint – már előre tudomásul véve a lenyelendő keserű pirulákat – ismét elkezdeni a 

kutatási programok, azok anyagi vonzatainak stb. tervezését. 

A szubjektív FEEK-érzéseim megfogalmazásakor szólni kell azokról a külső és belső 

körülményekről is, amelyek komoly befolyással voltak a felsőoktatásra, a FEEK-re és az 

ottani munkára. Ezek közül talán a legerőteljesebben a felsőoktatási létszámok módosulá-

sai hatottak. Az ezredforduló évei a hazai felsőoktatás hatalmas létszámbeli felfutását je-

lentették, a múlt századi évtizedekhez viszonyítva háromszor, négyszer annyian tanultak 

az intézményekben, mint korábban. Tömeges jelenség volt a felsőoktatási intézményekbe 

történő jelentkezés, és nem csupán a frissen érettségizettek körében. Ezekben az években 

a levelező és az esti képzésekre csaknem ugyanannyian jelentkeztek azok közül, akik a 

korábbi igen szűkre szabott felsőoktatási rendszerbe nem juthattak be, mint a nappali tan-

rendű képzésekre. Tegyük hozzá azt is, hogy a munkaerőpiaci változások, követelmények 

is a diplomaszerzés irányába motiváltak. 

Ezek a tényezők együttesen a FEEFI, majdani nevén a FEEK pozícióit lényegesen javí-

tották. A kollégák elbeszélései szerint a hetek munkanapjai a pécsi képzésekkel teltek, 

majd hétvégeken az ország valamennyi részében működő képzési helyeken tartották a le-

velező tanrendű hallgatók előadásait, vagy éppen vizsgáztatták őket. Hatalmas igény volt 

a PTE FEEFI által szervezett képzésekre. Nem tisztem megítélni, hogy mennyiben a valós 

tartalom és mennyiben más felsőoktatási szervezetek intézmények irigységei, rossz szem-

mel nézése nyomán ragadt rá az intézetre, a karra a „diplomagyár” kifejezés, de az bizo-

nyos, hogy ezek az évek a FEEK és az ott dolgozók „aranykorát” jelentették. A gazdasági-

lag is kiválóan prosperáló kar minden olyan tevékenységet  finanszírozni tudott, amely egy 

felsőoktatási intézményben szükséges, elvárható. Egyre több magasan kvalifikált oktató, 

kutató került a karra, a szervezet támogatta a tudományos fokozat megszerzését, a többlet-

ként tartott órákat kifizette a kollégák számára, a hazai és a nemzetközi konferenciákon 

való részvételeket a legmesszebbmenőkig támogatta, PhD-programot tervezett indítani, 

szakfolyóiratot adott ki, megszervezte és finanszírozta a tudományos és szakkönyvkiadást, 

támogatta az idegennyelvtudás továbbfejlesztését, karbantartását. Ezeken kívül még szá-

mos olyan támogatást nyújtott mind az oktatók, kutatók, mind pedig a hallgatók számára, 
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amely indokoltan elvárható lenne más szervezetektől is; mondhatni ez lenne a „normális”. 

A 2006-os évtől kezdődően azonban csökkenni kezdett a felsőoktatásban résztvevők 

száma, a mindenkori kormányzati hatalom egyre szorosabbra húzta a nadrágszíjat a felső-

oktatás finanszírozásában, és még számos más külső, valamint belső kedvezőtlen körül-

mény hatására a FEEK „aranykora” véget ért. 

Mindannyiunk számára, akik itt dolgoztunk és a hazai felsőoktatás széles körében is 

közismert a FEEFI, majd a FEEK igen erős, mind pozitív, mind pedig negatív hozadékok-

kal járó személyi determináltsága. Választott műfajom szerint akár ki is maradhatna írá-

somból ez a kérdés, de nem szeretném megkerülni, már csupán azért sem, mert a kar létre-

jöttében, felemelkedésében, majd pozícióinak romlásában – kár lenne tagadni – a megszo-

kottnál és a természetesnél jóval erőteljesebben ható vezetői magatartás, vezetői kultúra a 

legfőbb mozgatórugó volt az egyéb kari és egyetemi belső okok mellett. Az igazság érde-

kében fontosnak tartom itt azt is megjegyezni, hogy az előzőkben vázolt külső körülmé-

nyek kedvezőtlen felsőoktatási folyamatai olyan erős hatást gyakoroltak a karra, amelyek 

a legjobb, a leghatékonyabb, a legtehetségesebb, leginkább önfeláldozó vezetés mellett 

sem lehettek volna kivédhetők. Éppen ezért kevéssé szeretnék magukkal a személyekkel 

foglalkozni, számomra sokkal inkább az irányításuk alatti és a szakunk szemszögéből kö-

zelítő eredmények sommája, mérlege érdekes. 

A kar első dékánjának irányítása alatt a dél-dunántúli régióban, a Pécsi Tudományegye-

temen létrejött az informatikus könyvtáros szak, teret kapott a könyvtárpedagógia -tanár 

szak és szervezési fázisba került a könyvtárostanár képzés. Ez a szakasz a könyvtárosok 

képzésében egyértelműen progresszív, felfelé ívelő folyamatokat mutat. Ám a második dé-

káni ciklus vége felé már érzékelhetővé vált némi stagnálás is. Ezt képzésünk magas szín-

vonalával, mind több munkával többnyire még kompenzálni tudtuk. A harmadik dékáni 

ciklus folyamán az informatikus könyvtáros képzésben azonban olyan törés következett, 

amit már nem lehetett a megszokott módon ellensúlyozni. A harmadik dékáni ciklus kari 

menedzsmentje – összevetve a korábbi kari vezetés akkoriban erősen sérelmezett autokra-

tikus módszereivel, ám a könyvtáros képzésben mégis progresszív ciklusával – lényegében 

degresszív folyamatokat indított el, és ezzel megakasztotta a könyvtáros képzés korábbi 

progresszív fejlődési tendenciáit. Itt ismét hangsúlyozni kell, hogy a felsőoktatásra ható 

külső erők e ciklusban is determinánsak voltak. Például a szakon előírt emelt szintű érett-

ségi követelményének bevezetése az informatikus könyvtáros szak BA-szintű felvételi 

rendszerébe, megfelezte, harmadolta a jelentkezők számát, aminek egyenes következmé-

nye lett, hogy az MA-szintű képzésre is jóval kevesebb hallgató jut, jutott el. A folyamat 

nem pécsi sajátosság, a szakon képzést végző intézmények mindegyikében hasonló folya-

matok játszódnak, sőt több intézményben már meg is szűnt ez a képzés. Mindezek együttes 

eredményeként a 2017-es évben, országos összesítésben a master-szintű képzés nappali 

tagozatra felvettek száma 15 fő, levelezőre pedig 23 fő. Ezek az adatok az 1970 -es, 1980-

as évek igen szűkre szabott, egyetemi szintű könyvtáros képzésének számaira hajaznak. 

Tegyük hozzá azt is, hogy a nappali tagozatos alapképzésre felvettek száma országos szin-

ten ma már a száz főt sem éri el. A könyvtáros képzés terén – hasonlóan más szakokhoz – 

a harmadik dékáni ciklusban állandósult degresszív folyamatoknak lehettünk tanúi, ami 

mára már odavezetett, hogy 2017-ben MA-szintű nappali képzés nem indult. S hogy e fo-

lyamatok milyen mértékben, arányban vezethetők vissza a külső, illetve  a belső tényezőkre, 

azt aligha lehet megmondani. Meglátásom szerint mindkét típusú tényező együttes hatása-

ként a pécsi könyvtáros képzés válságban van, és jövője bizonytalanná vált.  
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Tudományos tevékenység könyvtártudományi alulnézetben 

Az oktatói státuszom harmadik lábát a FEEK-en a tudományos kutatás művelése jelentette. 

Jóllehet a tudományos célú kutatás végigkísérte könyvtárosi tevékenységemet, hiszen még 

a karra történő kerülésemet megelőzően, 2004-ben, könyvtártudományból PhD-fokozatot 

szereztem. Ám azzal, hogy főállású oktató lettem, a kutatói kötelezettségeim lényegesen 

más hangsúlyt kaptak, munkámnak szerves részét képezték, amit rendre számon is kértek. 

Olyan intézménybe bekerülni oktatóként, ahol deklarált feladat a tudományos célú kutatás, 

nem csupán azért jó, mert a munkakörbe beépül ez a tevékenység, hanem azért is, mert 

lehet arra esély, hogy egy intézetben a hasonló tárgykörökben oktató kollégák társak lesz-

nek a kutatásokban, illetve te magad is társa lehetsz másoknak. Nagyobb léptékekben gon-

dolkodva pedig az adott karon a rokonterületekből állhat össze kutatói csoport. A teamben 

történő munkálkodás előnyei közismertek. Magam nagy reményeket fűztem a közös kuta-

tásokhoz, ám meglehetősen gyorsan kiderült, hogy erre a saját intézetemben aligha lesz 

mód. Valamennyi kolléga foglalkozott ugyan egyénileg különböző témájú kutatásokkal, 

ám az gyorsan kiderült, hogy az igen erősen polarizált érdeklődési köröket aligha lehet 

egyetlen közös témába, kutatási tematikába integrálni. A tágabb, a kari környezetben tör-

ténő hasonló célú puhatolódzásnak sem lettek jobbak az eredményei. Voltak ugyan a karon 

formális és informális kutatócsoportok, ám azok nem voltak nyitottak az integrációra. Te-

gyük hozzá azt is, hogy a FEEK képzési és kutatási profilja meglehetősen eklektikus volt, 

éppen az ott művelt kutatási területek inter- és multidiszciplinaritása miatt. Pedig a karon 

oktatott, kutatott területek nagyobb része integrálható lett volna az éppen az ezekben az 

években kiteljesedő információs társadalom tematikájában. Gondolok itt például az andra-

gógiával, a kultúratudománnyal és az emberi erőforrás fejlesztésével kapcsolatos szakokra. 

A többszöri kezdeményezés kudarcait látva magam is az egyéni kutatások mellett döntöt-

tem. A teamben történő kutatást egyetlen alkalommal, a ciklus végén sikerült kipróbálni és 

megvalósítani, amikor egy egyetemi kutatási projekten (Jól-lét az információs társadalom-

ban, TÁMOP) belül mintegy 2600 főre kiterjedő empirikus vizsgálatot végeztünk intézeti 

munkatársaimmal, A digitális megosztottság komparatív analízise alcímen, az információs 

műveltség témakörében. 

Az általam górcső alá vett egy évtized nem volt egyszerű a hazai és a nemzetközi tudo-

mányos életben. Jóllehet Magyarországon már korábban is érvényesíteni kezdték a 

tudománymetriai szempontokat, de az nem volt általános. Nagyjából ebben a tíz évben vált 

általános és mértékadó értékelési szemponttá, amelynek egyébként sem egyszerű érvénye-

sítését még bonyolultabbá tett a tudományos kommunikáció gyökeres átalakulása. A tel-

jesség igénye nélkül itt csupán néhány példát tudok kiemelni. Ilyen volt például a kommu-

nikációs csatornák mélyreható átalakulása, a kutatók és a kutatói műhelyek, csoportok, te-

amek működését, hatékonyságát mindinkább globális szinten mérő és értékelő metódusok 

eltúlzott dominanciája, a publikációs kényszerek, vagy a folyóiratok kvalitásait mérő mód-

szerek jelentős bővülése. De említhető a nyílt hozzáférés, az elektronikus folyóiratok mind 

szélesebb körű megjelenése, térhódítása, a kiadványpiacot determináló monopóliumok ag-

resszív piaci magatartása stb. is. Önmagukban ezek a jelenségek ugyan változtatták volna, 

de nem fordították volna fenekestül fel a tudomány művelésével foglalkozók életét, felfo-

gását, de a mindent elsöprő kvantitatív szemléletmód túldimenzionálása olyan magatartásra 

kényszerítette és kényszeríti ma is a kutatókat, amely egyáltalán nem kívánatos. Így a kari, 

intézeti kollégák kutatásainak és az azok nyomán megjelenő publikációk egy része meg-

születésének nem az volt az elsődleges szempontja, hogy új tudományos  eredményeket 

tárjon fel, hanem az, hogy az oktatói-kutatói egzisztencia megtartása, építése érdekében 

„eladható” legyen az éppen aktuálisan veendő akadályok – PhD-fokozatszerzés, habilitá-

ciós vagy éppen nagydoktori eljárás – palettáján. Ez a légkör pedig aligha használ az ilyen 
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jellegű munkáknak, aligha segíti elő az elmélyült, az egyes kutatási területeket integrálni 

szándékozó kutatást. 

A kari tudományos tevékenységek nyilvánosságra hozatala, az eredmények tudományos 

közönség felé történő közvetítése érdekében karunk 2000 óta Tudásmenedzsment címmel 

tudományos igényű folyóiratot jelentet meg. A szaklap elsődleges funkciója ugyan a kari 

publikációs lehetőségek bővítése, de természetesen a lap kezdete óta nyitott más kutatók 

számára is. Az előzőkben vázolt kíméletlen és túlhajszolt verseny azt követelné, hogy a 

szakfolyóirat lektorált, nemzetközi szinten minősített periodikaként működjön. Tekintettel 

arra, hogy a tudománymetriában meghatározó folyóiratminősítő rendszerek alapelveinek, 

működési mechanizmusának, lehetőségeinek és korlátjainak a könyvtárosok jó ismerői, így 

kézenfekvő lett volna a lap olyan minőségű átalakítása, amely az abban publikálók és a kar 

reputációját lényegesen emelhették volna. Az egy évtized alatt összesen három alkalommal 

dolgoztam ki erre vonatkozóan koncepciót, tervet, szorgalmaztam azok megvalósulását, 

ám ottlétemig eredménytelenül. Az összeállított tervek, koncepciók szóbeli dicséreteinél 

tovább nem tudtunk eljutni. Be kell, hogy valljam, a legérthetetlenebb kudarcok egyikét 

jelenti máig számomra, hogy a folyóirat nem kerülhetett be a minősített szaklapok közé.  

Ismét átolvasva a számomra meghatározhatatlan műfajú írásomat, úgy látom, hogy az 

nem az évfordulók alkalmából megszokott emelkedett, esetenként indokolatlanul dagályos, 

patetikus, sallangokkal teli tartalmúra sikerült. Nem is volt szándékomban ilyennek a köz-

lése. Nincsen semmi bajom az ilyen tartalmú és stílusú közleményekkel, bizonyára lesznek 

ilyenek is a kötetben, mert ezeknek is helye van itt. Magam azonban nem vagyok ilyen 

stílusú, önmagamat hazudtoltam volna meg, ha csupán a „szépre emlékezem”. Mint az élet 

minden területét, úgy a munkát sem lehet csak szépnek és jónak, vagy csupán rossznak és 

elviselhetetlennek látni. Egy évtized olyan hosszú idő, amelybe bele kell, hogy férjen a jó 

is és a rossz is, így alkot kerek egészet, így életszagú. És ez volt a célom: bemutatni, hogy 

– tudatosan vállalva az erős szubjektivitást – könyvtárosi alulnézetből hogyan láttam egy 

életszagú egyetemi kar működését, lehetőségeit, eredményeit, kudarcait, pozícióinak javu-

lását, majd hirtelen romlását, végül megszűnését. Ma még aligha lehetne a FEEFI és a 

FEEK működéséről, benne a könyvtárosok képzéséről, hiteles, elfogulatlan értékelést ösz-

szeállítani, és amikor ez majd megtörténik, akkor sem lesz hosszú az a fejezet, amely az 

egyetem történetében elhelyezi ezt az igen sajátos, számos ellentmondással és eredménnyel 

teli szervezetet, az ott végzett munkát. De az bizonyos, hogy legalább egy bekezdés terje-

delmére rászolgált. 

 

 


