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A könyvtárpedagógia-tanár elsı tanári szakként (is) való 

meghirdetésének szükségességérıl 
 
 
 
Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirıl szóló 15/2006. (IV. 3.) 
OM rendelet szerint jelenleg a könyvtárpedagógia-tanár MA szakot csak második tanári szakként 
lehet választani. 
 
Az elsı tanári szakos lehetıség egy leendı könyvtárostanár esetén az alábbiak miatt különösen 
fontos: 
� Az iskolai könyvtárak az esetek túlnyomó többségében „egyszemélyes” könyvtárak, vagyis egy 

könyvtáros lát el minden munkafolyamatot. Így különösen fontos a megalapozott, széleskörő 
könyvtárszakmai tudás. 

� A könyvtárostanári szakma, a könyvtárpedagógia tanár szak egy olyan szak, mely már régóta 
létezı munkakörre képez. Valós munkaerıpiaci igényt szolgál ki. 

� Az eddigi felsıoktatásban nem lehetett ezen a szakterületen diplomát szerezni, így az ország 
összes iskolájában dolgozó iskolai könyvtárosnak nyújtaná ez a szakirányú végzettség 
megszerzésének és a szakmai továbbképzésnek a lehetıségét.  

� Mivel ilyen státusz kell, hogy legyen az ország legtöbb iskolájában ez kb. 5000 álláshelyet érint 
(ahol vagy nincs meg a Kt. szerinti diploma, vagy nincs is betöltve az állás, vagy a 
könyvtárostanár továbbtanulna). 

� A jelen szabályozási rendszerben az informatikus-könyvtáros BA szakon végzettek kizárólag 
akkor szerezhetnek tanári diplomát, ha informatika tanári elsı tanári szakot választanak.(Ez az 
egyetlen elsı tanári szak, mely számára a KKK lehetıvé teszi az informatikus könyvtáros BA 
diploma elıfeltételként való elfogadását.) 

 
Így, aki hivatásszerően a könyvtárostanári pályát szeretné vállalni, az csak kerülıutakon 
szerezheti meg a szükséges könyvtárosi és tanári diplomát. (Kivéve, akik informatika tanárok is 
szeretnének lenni.) 
Ez a helyzet 
� negatívan diszkriminálja a könyvtárostanárnak készülı hallgatókat 
� rontja a szakma presztizsét, hiszen ezzel nem ismeri el egyenrangú szaktanárként 

 
Így kérjük, hogy a 15/2006-os OM rendelet módosításakor a 4/A. számú melléklet módosítását 
is, melybe kerüljön bele, hogy a könyvtárpedagógia-tanár szak elsı tanári szakként is választható. 
 
 
Budapest, 2010. március 24. 
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