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Hábenciusné Balla Andrea

Ez az írás az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán és annak 

mutatja be. A képzés gazdája ma a Campuson Pedagógiai Kar szervezeti egysé-

Kommunikációs Tanszék. 

-

-

tár igazgatója volt. Ezekben az években a legnagyobb magyar könyvtárakban 

könyvek számának drasztikus emelkedése eredményeként, valamint az olva-

-

-

dós munkatársak dolgoztak, azonban a gyakorlati tudnivalókat tapasztalatok 

fordulópont volt 1874, amikor az Egyetemi Könyvtár szakvizsga meglétét kér-

-

-

-

pontú és történeti beágyazottságú szemléletet a tágan értelmezett bibliológia 
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könyvtárosképzés megújítása, tudományos presztízsének emelése és a magyar 

-

-

lógiák és az informatika fontosságát állította középpontba. 

A jászberényi könyvtárosképzést két nagy részre bonthatjuk. A kezdeti ne-

Koltay Tibor.

-

-

terítékre. 

-

Máriával és dr. Koltay Tiborral készített interjúkra hagyatkoztam. 

-

-

-

ragógia, informatikus könyvtáros, szociálpedagógus és szociális munka. 2000-

Tanszék neve Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Informatikai 

-

-

-
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-

Könyvtárhasználati ismeretek tantárgy, mivel minden végzett tanító szakos 

hallgatónak kötelessége volt a tanulókkal elsajátíttatni az órán hallottakat. Te-

adhatták a gyermekeknek a könyvtárhasználati tudnivalókat. Ez a tantárgy or-

-

tárosképzés. A Könyvtárhasználati ismeretek

pedig manapság is hasznos elméleti és gyakorlati tudnivalókat ismerhetnének 

meg általa a tanító szakos hallgatók. Jelenleg  néven fut 

honosodott meg a fogalom.

-

könyvtáros szakán, majd 1974-ben az ELTE BTK könyvtáros szakán szerzett 

diplomát és ugyanitt, 1976-ban egyetemi doktori címet szerzett. Harmat tanár-

a képzési formáknak, melyek a szakképzetlen könyvtárosokat alapképzés kere-

tében fontos szakmai ismeretekre tanították, a könyvtár szeretetére, az olvasók 

-

-

kollégiumi képzés 10. évfordulójára országos szakmai konferenciát szervezett 

-

-

csak országos konferenciát szervezett a jászberényi intézményben. 1988-tól a 

-
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gyakorlati oktatója Pápainé Kemenczei Judit. Harmat Mária a könyvtároskép-

-

pesti konzultációs központtal is, melynek során a gyakorlatot is Budapesten 

-

-

-

ennek a képzési formának, hogy a hallgatók a tanulmányaik befejeztével két 

-

elhagyó pedagógus. 

-

-

reltségének és állományának növekedésével arányosan megnövekedett munka 

-

-

zetése óta a helyi Városi Könyvtár adott helyet a könyvtáros szakkollégisták 

A könyvtárosképzés gyakorlata folyamán minden évfolyam más-más te-

-

-

-

alkalmanként a könyvtárosmunkán túl még képzeletbeli író-olvasó találkozót 
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-

ákok rendelkezésére a gyakorlati munka elsajátítására, ami kétheti lebontásban 

-

kezményeként az 1988-as tanévben a Jászberényi és az Esztergomi Tanítókép-

-

-

készítette a kísérleti tervtanulmányt és tantervet, valamint óra- és vizsgatervet. 

-

az addigi 3 éves képzés már kevésnek bizonyult, illetve némi negatív érzéssel 

-

-

mindkét szakpárt. 

A magyar köznevelésben a néptanító modell már 200 éves múltra tekint 

gyermekek bevonása a kulturális élet világába, illetve annak tágabb értelemben 

a tanítóképzésben már oktatott  és Könyv- és könyvtár-

használati ismeretek -

két szakpáros képzés Jászberényben.
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Az addigi 3 éves tanítóképzés ismeretanyagában sok volt az átfedés, ami 

okot adott az integrálásra. Fontos szempont volt még a szakpárok elindításánál 

-

-

-

A minisztérium döntése volt, hogy a szakok maradhatnak, de az összekap-

csolódást az adott intézmény tanszéke határozta meg. A Jászberényi Tanítókép-

való elhelyezkedéskor nagyobb esélyt kaptak a hallgatók, ha nemcsak könyv-

-

arányban zajlott mindkét szakpárnál, helyszínei a gyakorló általános iskola és 

annak könyvtára voltak.

-

-

-

korlati képzés között, illetve a hagyományos és elektronikus könyvtárak kö-

és használniuk napi szinten, hanem egyéb elektronikus és online forrásokat is 
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használnak egy-egy referenszinterjú kapcsán. A szakma által elkészített és or-

szágosan elfogadott tantervet igyekeztek megvalósítani Jászberényben is, mi-

a könyvtári szakmai bizottság, illetve a tanszék feladata volt, azonban ebben 

az informatikai jelleg kialakulása.

-

-

-

-

képzés kapcsolatáról szólt, hiszen a könyvtártudomány humán tudományból 

-

tanszékekre. A könyvtár és könyvtárosképzés elképzelhetetlen számítógép, in-

-

tájékoztatás mellett a könyvtárostól leginkább azt várják el az olvasók, hogy 

-

táros, bibliográfus, jogász emlékére alapították magyar könyvtárosok amerikai 

-

-

-

szék szakmai és pedagógiai programját, hozzáállását is meghatározta az, hogy 

-
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óraadó a könyvtár-informatikai és a szakfordítóképzésben. Kiterjedt nemzet-

közi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, amit az is mutat, hogy öt egyetemen 

-

-

2004-ben alapképzési szak létesítésére irányuló kérelmet 10 könyvtároskép-

-

ló szervezeti egység, az Informatikai és Könyvtártudományi Tanszék végezte. 

Az akkori oktatók Báji-Tóth Erika, Jávorszky Ferenc, dr. Koltay Tibor és dr. 

-

-

sága szerint 13 könyvet, 18 könyvrészletet és 173 folyóiratcikket publikáltak. 

-

-

Informatika szakirányú modul ismeretei két specializá-

Információbróker szakirányú modult felváltó Informá-

ciómenedzsment az egyike ezeknek, de indult Gyermek- és iskolai könyvtáros 

specializáció is. -

jelenleg kifutó szakként. Az utolsó évfolyam 2016 szeptemberében kezdte meg 

tanulmányait. A jelentkezési ráta nem csak a jászberényi képzésen mutat csök-
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fel

-

-

-

állás állásportáljának hirdetései is arra utalnak, hogy jelenleg egyre nagyobb az 

-

s színterei a tanulásnak és a gyermekek könyvtárral való 

találkozásának. 

2013-ban több alapképzés felvételi feltételein szigorítottak, így az infor-

 



136

Hábenciusné Balla Andrea

-

-

lyeken úgy gondolták, hogy csökkenteni kell a hallgatók létszámát. A könyvtá-

a szakmának a presztízse, és a bérek is alulmaradnak más foglalkozásokkal 

szemben. Nehezíti még a helyzetet, hogy a nagyszámú nyugdíjba vonulás miatt 

könyvtároshiány lépett fel Magyarországon. 

3. ábra (Forrás: Felvi.hu)

oktatással egyenrangú legyen. A képzés színvonalát igazolja, hogy többen a 

volt a legtermékenyebb, hiszen mindkét végzettséggel elhelyezkedhettek a 
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-

-

tal felvértezve indultak el ezen a pályán, amihez hozzájárultak a képzésben 

Zsebzsiráf Isko-
 16. 2. sz. 6.

-

lyájukról. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 3. 

Cam-
pus története. -

-

ciója.  37

. Publikálatlan kézirat.

A könyvtár- és információtudományi képzés helyzete és 

A könyvtári gyakorlat tapasztalatai egy városi 
könyvtárban.

-

matika a jászberényi könyvtárosképzésben. Jászsági Évkönyv, 2005. 1. sz. 

Snapshots from the history of library science education in Jászberény

The Teacher Traning Institute in Jászberény opened its gates to its students 

-

ch

Mária Harmat and Dr Tibor Koltay.


