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NAGY ANDOR 

Könyvtárszakosként a FEEK-en 

Informatikus könyvtáros tanulmányaim megkezdésekor éppen annyit tudtam a könyvtáros 

szakmáról, mint bármely másik csoporttársam. Mindig is szívesen jártam könyvtárba, de 

most, öt évvel később már csak homályos emlékeim vannak arról, hogy korábban mit vél-

tem könyvtárnak, és milyen ambíciókkal, elvárásokkal kezdtem neki tanulmányaimnak. 

Számomra a karon eltöltött éveim arról is szóltak, hogy megéltem, ahogy a könyvtárakról 

és a könyvtárosságról magamban kialakított kép, sztereotípia fokozatosan átalakul.  

A FEEK/KPVK-n egészen más légkör uralkodik, mint az egyik nagy karon, ahol koráb-

ban tanultam. Ez szokatlan is volt, mert nemcsak kevesebb emberrel találkoztam a folyo-

sókon, de az épület elrendezése, külleme is egészen más képet tükröz, mint ami általában 

az emberek fejében jelenik meg, ha egy egyetemi épületre gondolnak. Ezt eleinte kifeje-

zetten sajnáltam, de ahogy teltek a hetek, azt vettem észre, hogy szívesen lépek át a kapun. 

Ebben persze nemcsak az épületnek volt szerepe, hanem az embereknek is, akikkel nap, 

mint nap találkoztam. 

Az első szemeszter végéig még visszhangoztak bennem azok a gondolatok, amelyeket 

sokan a mai napig hangoztatnak: „a könyvtáraknak nincs jövőjük”, „a diploma csak egy 

papír”, „a könyvtárszak büfészak”. 

A bizonytalanságom a választásom helyességét illetően akkor oszlott el, amikor megis-

mertem a legkülönfélébb területeken tevékenykedő oktatóimat, illetve találkoztam azokkal 

a felsőéves hallgatótársaimmal, akik más-más területeken kutatnak, és sokan már a szak-

májukban dolgoznak. Ekkor tudatosult bennem, hogy a könyvtárosi munkának én addig 

csak a felszínét láttam, és nemcsak egy könyvtárosi munkakör létezik, hanem tucatnyi.  

A FEEK/KPVK egy közepes méretű kar, az informatikus könyvtáros szak pedig nem 

tartozik a legnépszerűbbek közé (vannak települések, ahol már nehezen találnak könyvtá-

rost). Talán éppen ezért a legtöbben már-már baráti viszonyt alakítottak ki az oktatóikkal, 

és úgy gondolom, az oktatóim rugalmas hozzáállásának és a közvetlen, szabad beszélgeté-

seinknek köszönhetem, hogy kutatásaim eredményeiről mindig nagy lelkesedéssel publi-

káltam szakfolyóiratokban és vállaltam előadói szerepeket szakmai konferenciákon. Ezek 

révén tanulmányaim során olyan kompetenciákat is elsajátítottam, amelyek nem tartoznak 

az alapvető kimeneti követelmények közé, ám későbbi szakmai és tudományos előmenete-

lem szempontjából elengedhetetlenek. 

 


