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KOVÁCS EDINA 

„I still believe in 020” 

2012 elején érett meg bennem az elhatározás, hogy folytatom tanulmányaimat. Fél évvel 

korábban szereztem meg az informatikus mérnöki diplomámat, és eredetileg nem tervez-

tem továbbtanulni. Ez a fél év azonban elég volt arra, hogy rádöbbenjek: mennyire szeretek 

tanulni, új dolgokat megismerni. Rájöttem, mindenképpen tanulnom kell még. Az sem volt 

kérdéses, hogy milyen szakra jelentkezzek, hiszen szerettem volna régi vágyamat betelje-

síteni, azaz könyvtáros lenni. Általános iskolás koromban szinte minden délután a könyv-

tárban ültem, rengeteget olvastam, segítettem az újonnan érkezett könyveket beleltározni, 

és 5. osztályos koromtól kezdve minden évben könyvtárhasználati versenyen vettem részt. 

Rendkívül megörültem tehát, mikor a FEEK weboldalán az informatikus könyvtáros 

mesterképzés felvételi követelményeinél arra az információra bukkantam, hogy más alap-

szakos diplomával is lehetséges a jelentkezés, amennyiben minor képzés keretében a szük-

séges szakmai törzsanyagot elsajátítom. Az egyetlen probléma „csupán” az volt, hogy én 

szeptemberben szerettem volna elkezdeni a mesterképzést, és így fél év alatt kellett az ere-

detileg 1 éves képzés elvégeznem, és a szükséges 50 kreditet megszereznem. Első pillanat-

ban meg is ijedtem, hogyan tudom mindezt teljesíteni, azonban az a mérhetetlen mennyi-

ségű segítség, támogatás, amit a Könyvtártudományi Intézet összes dolgozójától és okta-

tójától az első pillanattól kezdve kaptam, átlendített a nehézségeken. 

Nemcsak sikerült elvégeznem a képzést, és hatalmas mennyiségű információt, tudást 

szereztem a könyvtár és információtudományról, hanem egy rendkívüli ajándékot is kap-

tam: a szakmámra immár hivatásként tekintettem. 

Ahogy visszaemlékszem erre a fél évre, azt látom magam előtt, ahogy vadul jegyzetelek 

az előadásokon, nehogy egyetlen egy szóról is lemaradjak abból , amit hallok, hiszen min-

den annyira érdekes, izgalmas volt! Pillanatok alatt elrepültek a 1,5 órás előadások, és már 

nagyon vártam, mikor lesz a következő! Egy számomra egészen új tudományterületet is-

merhettem meg, a lehető legjobb oktatók segítségével. 

Ez a benyomásom nem változott a mesterképzés során sem, amelyre sikeresen felvételi 

vizsgát tettem. Az itt átélt képzési folyamatnak talán a legnagyobb erénye az volt, hogy 

tantárgyaink nagyon széles spektrumban mozogtak. Az alapismeretek elmélyítése mellett 

nagyon nagy hangsúlyt fektettek az információtudomány legújabb eredményeinek átadá-

sára is. Minden oktató naprakész tudással rendelkezett a saját szakterületén, és minket is 

arra buzdítottak, hogy szélesítsük ki látókörünket a minket érdeklő területen, végezzünk 

kutatásokat, pályázzunk, induljunk el Tudományos Diákköri Konferencián.  

Köszönettel tartozom az oktatóknak azért is, hogy feszegették a határaimat. A képzés 

elkezdése előtt két ember előtt féltem beszélni, előadást tartani. Az itt töltött 2,5 év alatt 

azonban segítségükkel önbizalomra tettem szert. Ma már egyáltalán nem okoz nehézséget , 

hogy a kutatásaimról nagyobb közönség előtt beszéljek, vagy konferenciákon előadóként 

szerepeljek. Ezekre az alkalmakra ma már olyan lehetőségként tekintek, ahol megosztha-

tom tudásomat hasonló érdeklődésű emberekkel, és ahol a közönségből érkező kérdések, 

vélemények remek szakmai beszélgetésre adhatnak alkalmat. 

Felsorolni se tudom, mennyi élményben volt részem az itt töltött idő alatt. Az előadások, 

konferenciák mellett a tanulmányi kirándulások is emlékezetesek. Csoporttársaimmal ellá-

togathattunk az OSZK-ba, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba, és lehetőségünk volt eljutni 
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Norvégiába, Oslóba is, ahol rengeteg inspiráló újdonsággal találkozhattunk, és megismer-

hettük a norvég könyvtári rendszert is. 

Hálás vagyok, hogy megismerhettem oktatóimat, csoporttársaimat, az itt kapott élmé-

nyek nélkül kevesebb lennék ma. Boldog vagyok, hogy a sikerült gyermekkori álmom va-

lóra váltani. 

 


