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Lester, Aaheims

KÖJmrTÁROSKÉPZÉS A2 EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 
/Részleges fordítás/

Az 1953-. előtti negyedszázad sokkal kevésbé zavaros képet nyújt, 
ml öt ami rákövetkezett, Az akkori kort ugyanis nagy fontossága én te- 
tőerejü fordulópontok jellemzik/igy azokból a történetíró, fokról- 
fokra haladva, világosan kimutathatja a könyvtárosképzés fejlődésének 
útjáto A "Williamsos Report™, a “Könyvtárosképzés Hivatala" /Board of 
Edueation~for Librarianship., rövidítve BEI./,a könyvtáros főiskolák 
megnyitása @supa nagyfontossága határkő., melyek measzényuló hatások 
és változások indulását jelziko Ezzel szemben ezt a kort, mellyel jelen 
eikkünkbea foglalkozni szánáékszunk, vagyis az 1931-19S5-lg eltelt idő
szakot , inkább fokozatosan haladó/ semmint forradalmi változások jellem
zik, amiért is e kor leírásának útját nem "események", hanem inkább 
"irányok" fogják jelölnie _ v .

Aml'á számszertiséget illeti, az biztatónak mondhatő0 Az elismert 
könyvtári főiskolák száma megnövekedett, Felső fakultásaik megszaporod
tak, Az egyetemi oklevelet /”Master*s degree", röv, WM,A0W «"Master of 
Árts"/ ma már jóformán minden elismert könyvtáros-főiskola alapképesi- 
tésnek tekinti| négy főiskolában már a doktori képesítés is megszerez
hető/ s a többi főiskola is ezen az utón haladó A tantestületi tagok, 
főleg pedig a képesített azakkönyvtárosok kezdő fizetése hatalmasan 
megnövekedett, A könyvtárosok, valamint a könyvtári szakoktatók társa
dalmi státusának általános elismerése egyre nagyobb tért hódit, - Mind
ebből úgy látszik, mintha mindazon ©élok, melyekért 193l~bea küzdöttünk, 
bekövetkeztek volna, vagy legalábbis bekövetkezőben lennének,

S ha mégis igaz, hogy a könyvtárosképzés gyengéi és árnyoldalai 
továbbra i® fennállnak - könyvtérirodalmunk pedig ma is tele van ez-? 
irányú panasszal = akkor a gyengeségek ©kai magában a könyvtárszakmá
ban keresendők. És ezért talán nem lesz hiábavaló, ha. állítólagos ha
ladásunkat, valamint állítólagos sikertelenségeinket 'is . f?orra vizsgál
juk, hogy világosan megláthassuk? mit tettünk eddig, a mi a teendőnk a 
jövőben. Ha tisztán látjuk azt, hogy honnét indultunk ki s hova jutot
tunk, talán könnyebb lesz körvonalaznunk azt is? hova kéne jutnunk az 
elkövetkezendő huszonöt év folyamán?

Tananyag, /Goarse ©ontent/, - Az elmúlt 25 év alatt a könyvtárom- 
képzés egyik Jellegzetes iránya az elméleti oktatás kihangsulyozására 
törekedett a gyakorlati jártasság kárára. Már nem fakaszt gúnyt bi
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z a Imát lanságét az a jele őség* hogy immár az oktatás is foglalkozik s 
könyvtártudomány "filozófiájával" és a könyvtár ©áljaival® A köayvtárés- 
iskolák tananyaga egyre kevesebb-gyakorlati munkát követelj, a tanítási 
időnek egyre kisebb és kisebb százaléka esik laboratórium! munkára® A 
tanfolyamok inkább a kérdések "miért"-jér® válaszolnak* semmint a "ho- 
gyea"-r«« Ezt az irányváltozást Jelzi á szakirodalom évi repertóriumá
nak /Library Literaturo/ 1952-i kötete is* amikor -az eddig szokásos 
"gyakorlati könyvtárosképzés" /"Training fór Liferariansship"/ elmét 
f'könyvtárosképzés"-.re /"Edueation fór Librarlanahip®/ változtatta®

Elméletileg ez kívánatos irány® Mindazok,, akik" hivatásosa a foglal
koznak a könyvtárszakma állapotával* elsőrendű, fontosságúnak tartják* 
hogy a szakmai kiképzés nagyobb súlyt helyezzen az Ítélőképesség és át* 
letesség fejlesztésére* mint a mindennapi sablonmunkákban való jártas
ságra® Az.elgondolás az, hogy a könyvtárosság nemcsak mesterség* hanem 
egyúttal - sót elsősorban - tudomány is0 Ezt részben még az ellenzéki 
kritikusok is elfogadják® A kritika nem is az elmélet tanítását,, sőt 
nem is az elmélet kihangsulyozását rosszalja,, hanem a technikai és gya
korlati kiképzés teljes elhanyagolását® A kritikusok nem a régimódi 
"előkészítő" könyvtárosiskolák visszaállítását kívánják* hanem csak 
annak elismerését* hogy a ©él érdekében a sablonmunka is fontos* vagy
is * hogy a könyvtári munkát az elméleti és a gyakorlati szempontok he
lyesen kiegyensulyoz@tta közös alapjára kell fektetni®

Sajnos azonban* nyilván senki sincs tisztában ászai,,-vajon a ka
talogizálás,, osztályozás* tájékoztatás,, olvas ̂ szolgálat * könyvkötési és 
Javítás * könyvbeszerzés és egyéb hasonló tevékenység elsajátít ácsára 
mekkora gyakorlati előkészítés szükséges? A könyvtárosképző iskolák* 
amióta egyre inkább hozzászoktak az elméleti oktatáshoz,, mindinkább 
arra a véleményre hajlanak* hogy a gyakorlati készség elsajátítására 
legalkalmasabb maga a munkahely* s hogy a gyakorlati tudás kívánatos 
fokának elnyeréséről már ne az iskola* hanem, majd a könyvtár gondoskod
jék® ®® Kisebb könyvtárakban azonban nincs mód ilyesmire* az a®a0 "egy
esibe r-könyv tárak" számára meg éppenséggel keresztttlvihet.etlen ez®. Hiszen 
ha a képesített fiatal könyvtáros az iskolából egyenest egy ilye® "egy- 
ember-könyvtár” vezetőállásába lép* vajon kitől várhatná gyakorlati tu
dásának szükséges pótlását?®®®

A most következő periódusnak az ésszerűség minden szabálya szerint 
kompromisszumos időszaknak kell lennie* mely a kétféle felfogást vala
milyen egyensúlyba hozza®®o A közeljövő bizonyára további kísérletezést 
fog hozni a könyvtárosoktatás tananyagának elrendezése* tartalma é$ 
színvonala terén,

A képesítés® /Degree programs/® - Miközben a könyvtárosiakolákban 
egyre nagyobb hangsúlyt kap az elméleti oktatás felé irányuló törekvés„ 
ezzel szoros kapcsolatban tért nyer a magasabb képesítés® 1934-ben 2.5 
elismert /vagy ideiglenesen elismert/ könyvtárosískoláak'volt * ezenkí
vül még 12 u®n® "egyéves könyvtártudományi tanfolyamunk"® Ezek" közül 
ötévi munkáért egyik sem nyújtott oklevelet Alasterps degbes/* csupán 
öt volt köztük olyan* amely hatévi munkáért egyetemi képesítést adott*



és csak egy olyan, nelyen doktori diplomát ia lehetett szerezni* Ezzel 
szemben 1948/49-ben már 9 elismert könyvtáros iskola uj tantervét álli- 
tott be a "Máster'a degree" elnyerésére,'és a következő évben még 12 
másik elismert iskola követte példájukat® 1954-ben - kettő kivételével - 
már valamennyi elismert könyvtároaiskola üt tanfolyammal okleveles ké
pesítést adott , vagyis "Mester** degreew-t nyújtott az eddigi "Baohelor* 
degree" helyett® Ezenkívül 4 egyetem /Chicago, Columbia, Illinois és 
Michlgan/ további, a doktorátushoz vezető oktatást biztosított®»®

Elméletileg mindez kívánatos is® Ámde a kőnyvtárosképzéa program
jának kritikusai újabb kérdést vetnek fel: Valóban uj-e hát ez a prog
ram, vagy csupán ugyanazért a tanfolyamért nyújt oklevelet, amely 
eddig csak "undergraduate” /oklevél nélküli/ képesítésnek számította

Ha a változások valóban azt jelentik, amit jelenteni látszanak, 
akkor a mai könyvtárosképző iskolák hallgatói által megszerezhető "Mas-, 
tar of Árts" oklevél aligha fogja a könyvtárosképzés színvonalának eme
lését jelenteni. Sőt, a többi egyetemi képesítéshez viszonyítva, a könyv 
táros! "M.A." alapsonyabbrangü képesítéssé válik, hiszen már 9 hónappal 
a tradicionális "B.A." /Bachelor of Árts/ fokozat után megszerezhető, 
mégpedig sok esetben szakdolgozat /thesi®/ nélkül la, mindössze olyan 
gyakorlati előképzés árán, melyet minden félig-meddig világosesztt hall
gató könnyen elvégezhet.

Az ilyen alapokra felépített és ugyancsak egyre számosabbá váló 
doktori oklevél /"Ph.D. degree"/ értéke szintén le fog majd csökkenni.
Ez jelenleg ugyan még nem következett be, mert a doktori képesítés 
programújának egyelőre még hozzá kell illeszkednie az egyetem - melynek 
keretében az illető könyvtárosiskola működik - egyéb doktori képesítési 
követelményeihez. Hogy aztán ez a színvonal meddig lesz még fenntartha
tó - s ami még aggasztóbb - milyen hamar következik majd be az, hogy 
doktori képesítés nyerhető a kevésbé szigorú színvonalú iskolákban is, 
csupa olyan kérdés, ami afelé tendál, hogy a könyvtárosképzés felsőfoka 
nem hogy emelkedést, hanem inkább süllyedést fog majd felmutatni®

Szakkönyvtárosság /Special lihrarianehip/o - Természetes, hogy a 
szakkönyvtárak feltűnő szaporodása, nemkülönben megfelelő szakkönyv- 
tároaok után való kereslet, a különleges szakképzés felé terelik a fi
gyelmet® A "Szakkönyvtárak Egyesülete" /Special Libraries'Asaociatióö/ 
és egyéb szakkönyvtárakkal foglalkozó egyesületek sok időt töltenek a 
megfelelő tantervek kidolgozásával és népszerűsítésével. A látszólagos 
hiány és kereslet kielégítése érdekében a könyvtárosiskolák speciális 
szaktanfolyamokat vezetnek be /pl. biológiából, művészettörténetből, 
Jogtudományból, zenéből, stb./ és hallgatóik sorából ezekre megfelelő 
szakembereket igyekeznek verbuválni, fennen hirdetve mindazon fényes le
hetőségeket, amiket a könyvtárosság a szakembernek nyújt®

Ha az a magasahbrendü szakképzettség, amiért könyvtárosaink ma szót 
emelnek, valóban szükséges, akkor a könyvtárosképzés jövőjének a követ
kező két szempont szerint kellene alakulnia:

1/ Az iskoláknak egymás közt kéne felosztaniok a terepet, olyanfor
mán, hogy p2* az orvosi könyvtárosnak készülő hallgató Columbiába, te mii-
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vészeti könyvtárosnak készülő Chicagóba„ a biológiai könyvtárosnak ké- 
szülő Illiaoisba iratkozzék be és Így tovább., Ilyenirányú lépések 
egyes különleges szakképzések ügyében máris történtek „ noha még vajmi 
kevés az olyan szak,, amelyre 'egy<=egy könyvtárosiak©!® teljes mértékben 
specializálná magáto Be a működés és az iskolázás specializálódása 
annál inkább fokozódik,, minél több éa újabb különleges szaktanfolyam 
beállítása válik szükségessé.) Hogy a sokféle szaktanfolyamot „ valamint 
hallgatóságuknak számát is bizonyos ésszerű korlátok közt lehessen tar
tani 0 az iskolák valószínűleg arra fognak kényszerülni„ hogy például a 
kataiőgizálő "hallgatókat vagy az egyetemi könyvtárosoknak készülőket0 
vagy a leendő gyermekkönyvtárosokat,, stbo külön-külön szakiskolákba ao- 
rozzáko Ha tehát „ ahogy ma látszik,, a specializálódás ebben a mértékben 
folytatódik,, a jelenlegi könyvtárosképző módszernek - amely arra épül 
fel,, hogy a végzett és képesített hallgatók csaknem valamennyi kezdő 
könyvtári állásnak megfelelhessenek - egyre kevesebb jogosultsága leszo

2/ A második szempont0 természetes folyománya az elsőnek»Ha a ta
nítás specializálódása valóban oda fejlődik,, ahova ma fejlődni ígérke
zik 0 m ha minden szakképzés területe ilyen mértékben bővül„ döntő fon
tosságú lesz majd az.is„ hogy a hallgató minél korábban,, még jókor vá
lassza meg pályájáto Mert a mai könyvtári főiskolás általában csak azt 
tudja magárőltf hogy szereti a könyvtárosságot „ érdekli a könyvtári mun- 
kas azzal azonban,, hogy képesítése végeztével vajon kollégiumi 0 egyete
mi vagy közművelődési könyvtáros szeretne-e lenni„ vagy pl<> a tájékoz
tató szolgálat jobban érdekli-e a gyarapítási munkánál,, - mindezzel 
bizony még koránt sincs tisztában., A jelenlegi tanítási módszer még 
lehetővé teszi számárap hogy a szakmának jóformán bármelyik ágába, min
den különösebb szakképzettség nélkül is belekezdhessen„ s hogy majd később 
léehessen arra az útra „ amely Ízlésének és természetének legjobban 
megfelelő Ha azonban az előrelátható specializálódás bekövetkezik,, a 
végzett hallgató csakis és kizárólag szakképzettségének vonalán kaphat 
majd könyvtári állást„ sőt valószínű„ hogy még szakképzettségének ia 
csak egy-egy különleges részbeosztásában., Pedig ma még /1955-ben/ arány
lag ritka az olyan könyvtári főiskolás /akár első-,, akár utolsó éves 
legyen/„ aki végkép határozott afelől,, hogy egyáltalán könyvtáros akar- 
e lenniü Ilyenformán hiábavalónak tűnik azt remélnünk0 hogy az a lé
éves hallgató tántoríthatatlan bizonysággal kijelenthesse„ hogy mondjuk 
*«gy biztosítási-könyvtár katalogizáló állását™ választotta életének 
hivatásául.. Erre „ legalábbis a közeljövőben nincs kilátásom o Mindazon
által,, blzonyosfoka szakigény klhangsulyozását a jelenlegi programra is 
elbírná,, anélkül,, hogy a meglévő tanrendet ezzel túlságosan megbolygat
nánk., oo A hallgatók közti versengés állandó fokozódása valószínűleg 
szükségessé teszi majd azt? hogy mindegyik iskola specializálódjék valamilyen vonalon?, ezzel különlegessé„ a hallgatókra csábi-tóvá válik„ a 
egyúttal a többi Iskolától is megkülönbözteti magátooo Akárhogy lesz is„ 
az elkövetkezendő 25 év folyamán a könyvtárosképzés is ,<faz erősebb 
fennmaradásénak elve™ szerint fog kialakulni.,

A tananyag méretezése./Length and breadth of pr .-grammA - A specia
lizálódás következtében előállott konfliktus alapvető problémája a mai 
könyvtárosképzésneko Bonyolultsága„ amint ezt már részben kifejtettük,, 
messze túlhaladja a szakkönyvtárosság közvetlen területét., A könyvtáros-



iskolák t> sár ©ad Jéi'el Tálé elégedetlenségnek magvát pedig ez®» a mágfeŐ- 
Tült terül®tea találhat ők©

A legtöbb nézeteltérés a könyvtórosiskeiák programijának ffiér©t®<, 
zése « szélesség® és mélysége - körül jelentkezik© Az általános felfo
gás azt tartja,, hogy a könyvtárosiskolák hallgatóinak előképzése le
hetőleg széleskörű és általános legyen,, valamennyi főbb tudományszak 
ra kiterjedjen,, vagyis inkább sokoldalú. kulturális hátteret,, mintsem 
specializált és ezáltal leszűkített tudást nyújtson©©°

Ez a programra teljesen ellenkezik azzal0 arait a magasabbrendü 
spesializalédás hívei követelnek© Noha ok is ragaszkodnak a lehetőleg 
széleskörű,, általános műveltséghez„ egyúttal valamilyen szakkérdésre 
való kimondott koncentrálást követelnek,, olyasfélét„ amilyenek a jelen™ 
lég folyó UoSu "premed" /medikusokat előkészítő/ tanfolyamoka A ilyen™ 
fokú koncentrálás - ahogy azt a medikus hallgatók esetében is látjuk » 
szükségszerűen kizárja az általános háttérnek azon részeit„.amik a tu
lajdonképpeni szakmával nem hozhatók.összefüggésbe© Ezután következnék 
az általános elveket felölelő weore*^’/ „ valószínűleg ®émí„ a kiválaszt 
tott szaktárgyra irányuló változtatásokkal© é̂gttl következnének a spe
ciális tanfolyamok^ melyek teljesen különlegesek lesznek „ tehát mond
juk nem általános adminisztrációról,, hanem ^zenekönyvtárak adminiszt
rációjáról® vagy "színháztudomány! könyvtárak adminisztrá©iőjárőlw „ 
vagy "Vállalati szakkönyvtárak adrainísztrációjárói” stb© fognak szói- 
ni© Közben a hallgatónak persze nemcsak kiválasztott szaktárgyában„ 
hanem a könyvtárszakmábaa is haladnia kell© /Megtörténik példásig hogy 
a jogtudományi könyvtár azt kívánja,, hogy a képesített jogi-könyvtáros
nak legyen "B0A©W /Bachelor of Árts/ képesítése,, könyvtárosi "MoA0w 
/Mester of Árts/,képesítése és ráadásul még teljes jogi képesítés isH/0»

Teljesen érthető,, hogy egy tudományos hivatásra előkészítő tan
rend szigorú szabályokhoz „ nehéz előfeltételekhez ragaszkodik és olyan 
hosszú időt igényéig mely alatt a hivatáshoz szükséges tananyag teljes 
egészében kimeríthető© Ilyen tanrendnek a könyvtárszakmára való alkal
mazása azonbais rendkívül ®ok nehézséggel járó Legelőször is a végzett 
hallgatok társadalmi státusának és fizetésének problémájával kell szem
benéznünk© Jóllehet mindkettőn hathatósa® javít öttusák az elmúlt évek
ben,, még mindig nem elég magasak ahhoz„ hogy a fentvázolt nehéz prog
ramra elvégzésére feiztatőlag hathassanak© A fentvázolt "megnehezített 
programra88 végeredménybe® tehát nera a képesítettek számát „ hanem az 
amugyis felesszámbaa lévő neai-képesitettekét emelaéo Mindaddig,, saig a 
hivatásos státust nem sikerült egy.minimális előképzettség feltételé
hez kötni„ egyre újabb és ajafeb programmok fognak megjelenni,, amiknek 
elvégzése azonban ©sak a gyorsan és könnye® megszerezhető “unión @ardw~ 
©t eredményezi,, ami alapjábanvév® nem egyéb bizonyos szám® őhal Igát ott. 
órák" igazolásánál,©

"Megalapozott státussal rendelkező szakmába® ilyesmi nem történhet 
mego Ahol a teljes irányítás állami szakorganizáoiő kezében van„ ott a 
"hivatásos" ®!m mtm nyerhető el különleges képesítés nélkül,, úgyszin
tén a munkaadónak sem áll Jogában,, hogy képesítéshez kötött állást 
képesítés nélküli egyénnel töltsön b®o A jelenlegi helyzet tehát az

tanulmányi idő törzse© /
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"ALA" /Amerikai Könyvtárszövetaég/ gyengeségét bizonyítja az wAmeri
kai Orvostudományi Szövetségihez, v agy egyéb szakmák szövetségeihez 
viszonyítva® Az alapvető hiba Így az "ALA"-ban, vagyis magukban a 
könyvtárosokban keresendő, kik az újonnan képesített könyvtárosoktól 
maximális képesítést követelnek anélkül, hogy megvárnák azt az i d ő t ,  
ami alatt ilyen maximális képesítés megszerezhető® Sok kellemetlen
s é g é r t  felelősek azok a könyvtárak is, amelyek olyan hallgatókat csal
nak el a főiskolákról és alkalmaznak, akik még nem fejezték be képesí
tésüket® Sőt általános szokás, hogy azokban a főiskolákban, ahol a ké
pesítés különösen hosszú és vesződséges feltételekhez van kötve, a hall
gatók nagyrésze már a tanterv befejezése előtt állásba szerződik® Az 
1947 óta alkalmazott, egykori könyvtárosfőiskolai hallgatók 70 >~a még 
mindig adós a kötelező szakdolgozat /disszertáció/ beadásával® Soka 
pedig még a tulajdonképpeni tanfolyamot sem hallgatták v é g i g ,  mert köz
ben jól fizetett szakmai állásokkal kínálták őket meg, tehát nem telje
sítették főiskolájuk feltételeit, melyekhez az a teljes képesítést kö
tötte® .Röviden szólva; állandóan azt halljuk, hogy hosszú oktatási 
programjára van szükség, a gyakorlat azonban ennek ellenkezőjéts rövid 
progranmot kíván® És mindaddig, amíg könyvtáraink hiányősképesitésü 
alkalmazottaikat ugyanolyan jól megfizetik, mint a teljes képesítéssel 
rendelkezőket, a hallgatóktól valóban nem várhatjuk el, hogy a rájuk 
nézve előnytelenebb, vagyis hosszabb és nehezebb, főleg pedig nem f i 
zető megoldást válasszák®

Ebben különös paradoxon mutatkozik® Manapság, amikor az iskolák 
helyzetének legerősebbnek, legbiztosabbnak kellene lennie, mindenféle 
idegen nyomásnak és behatásnak esnek áldozatul, ahelyett, h . y megfe
lelő ellenállást mutatnának® Azelőtt a munkahiány és az alacsony bérek 
idején, jogos volt az iskoláknak - a gazdasági helyzetre hivatkozó - 
programmápasztási igyekezete® Ma viszont, amikor az állásokat bőven 
kinálgatják, sőt jól meg is fizetik, az iskolák, programmapasztáai 
szándékuk okául, a képesített könyvtárosok utáni nagy keresletet hoz
zák felo Ha valaha volt alkalom arra, hogy iskoláink megrögzithesaék 
színvonalukat és szigorúan ki is tartsanak mellette, ez okvetlenül 
ma van, amikor a képesített könyvtárosokban ekkora szükség mutatkozik 
és a felajánlott bérek magasabbak, mint valaha® De mindaddig, amig a 
jó állásnak és magas fizetésnek nem okvetlen feltétele a teljes képesí
tés, az iskolák', színvonaluk emelésének terén, ugyancsak nehéz helyzet
ben vannak®

Befejező következtetés® Az elmúlt negyedszázad könyvtárosképzésé- 
öek bonyodalmait illetőleg még egy általános kérdést vethetünk fel® Erre 
a kérdésre keresett választ minden egyes uj vagy kísérleti lépés, amit 
az elmúlt 25 év folyamán megtettünk.® És ugyancsak ettől a kérdéstől 
függ valamennyi, a jövőben felmerülő kérdés is® Erre a kérdésre pedig, 
az idők változásának, valamint a kereslet emelkedésének nyomása alatt, 
minél előbb válaszolnunk kell®

A kérdés igy hangzik; "Mi hát a könyvtárosság valódi tartalmat"
A rengeteg gyülésezés, konferencia, stb® mind erre a kérdésre igyeke
zett - más-más formában - megfelelni® Egyik a "minimális színvonalak"
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bevezetését, másik az alapvető "cór«#*-ok meghatározását, harmadik a 
különleges szerepekhez szükséges szakgyakorlatot ismertette. Az isko
lai tantervekben eszközölt változások inkább a könyvtársznkma-általános 
filozófiájában, alapvető elképzelésében, mintsem gyakorlatában keresték 
a kérdés kulcsát. A "Könyvtárosképzés Hivatala'* /"BEL"*/ is megkísérelte 
az elismerés színvonalának megváltoztatásával egy xnagasfokú minimum 
megállapítását, ami a kérdés megoldásának ©lapját képezhetné, - Egy- 
szóval negyedszázad óta, úgy az oktató, mint a gyakorlati könyvtárosok 
egyaránt buzgólkodtak a megfelelő válasz megfogalmazásán.

Mert a könyvtárszakma tuhjdonkáppon gyakorlati szakma, A könyvtá- 
rosoktetásnak alapjábanvéva csak annyiban van értelme, hogy © hallgatót a 
könyvtári gyakorlatra előkészíti. De még akkor is, amikor a hangsúly a 
kutatáson és az elméleten van, a főcél változatlanul az, hogy a hallga
tót felruházza mindazzal a tudással, ami a könyvtárak tulajdonképpeni 
céljának megismerése és megoldása felé vezet, Amig egyrészt igaz a®, 
hogy a könyvtárak képesített alkalmazottakkal való ellátásuk kérdésében 
a könyvtárosiskolától függnek, ezenképpen igaz az is, hogy az iskolák 
viszont a könyvtári gyakorlattól függnek, a piac élénkségétől, vagyis 
a képesített hallgatókat illető felvevőképességétől. Mindebből követke
zik, hogy az iskolák - ha a könyvtárak az elméleti tudás fokozását kö
vetelik - ennek megfelelően intézkednek, Vagy, ha © könyvtarak magasább- 
foku képesítést keresnek, az iskolák ennek megfelelő tanrendet igyekez
nek beállítani. Ha azonban a könyvtárak egyszerűen nem veszik tudomá
sul az iskolák könyvtártudományi kutató munkájának eredményeit ás a 
speciálisan képzett könyvtárkutatőknak nem tudnak megfelelő elhelyezke
dést biztosítani, nyilvánvaló, hogy az iskolák mupkaprogrammjában a ku
tatásra alapozott oktatás hanyatlaní fog. Ka pedig különleges szakembe
reket és szakképzettséget!óhajtanak a könyvtárak,' az iskolák azon lesz
nek, hogy lehetőleg nogfele3-5 előképzettségű szakembereket gyűjtsenek 
hallgatóik sorába, sőt maguk is speciális tanfolyamok beállítását fog-3 
ják szorgalmazni. És végül, ha a könyvtárak továbbra is csak félig, vagy 
hiányosan képzett hallgatókat fognak alkalmazni, az iskolák kénytelenek 
lesznek levonni azt a következtetést, hogy a könyvtárak által óhajtott 
és sokat emlegetett "szélesebb és nagyobb szabású" oktatás, tulajdon
képpen nem is szükséges.

Ez azonban nem minden esetben áll fenn. Mindig lesznek olyan isko-i 
Iák,.melyek nem elégszenek meg a könyvtári gyakorlat mindenkori kivárnál*" 
mainak kielégítésével, hanem oktatási programúijuk tekintettel lesz min
den egyéb, hasznosnak vagy szükségesnek mutatkozó változtatásra is. Te
hát például a könyvtártudományi kutatást is folytatni fogják, még a ke
reslet hiányának ellenére is, tisztán a kutatási tevékenység mindenkori 
fontosságának tudatában. Különleges tanfolyamokat is fognak beállítani, 
ha nem ia azzal a -céllal,, hogy a jelenleg éppen keresletben lévő spe@ia~ 
listák képzését lehetővé tegyék, hanem azzal, hogy a hallgatóság álta- 
lános tudását éa látókörét bővitséko Az uj és ismerétlen utakon való kí
sérletezést is folytatni fogják, ahelyett, hogy mindig csak "biztosra 
menjenek" a már kipróbált éa jól bevált, de elkoptatott csapásokon. Az, 
ilyen minőségű tanítási programmal képesített hallgatók, felsőbbségük
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tudatában és a könyvtárakba hozott uj elgondolásaik következtébe® aem- 
csak előnyős helyzetbe kerülhetnek, hanem ennek a módszernek esetleges 
ellenzőit is meggyőzhetiko Mindenesetre alapvetően fontos hogy ez sün* 
élenjáró, ”vezetőiskolákw>=nak valóban ”vezetniökCT is kellő Semraiesetre 
sem elégedhetnek meg azzal, hogy a többi után ballagaako

Az ilyen élenjáró iskolák azonban csakis akkor tudnak megélni, ha 
az általános könyvtáros-felfogás olyan színvonala és hatáskörű, hogy 
kellő iés megfelelő szerepet biztosíthat a kísérletezésnek és kockázat- 
nako Előfordulhat, hogy egyik-másik iskola talán túllő a célon, túlbe
csüli a könyvtári gyakorlat lehetőségeit és képességeit és olyan fokú 
oktatási szervezetet tervez, melyet a gyakorlat nem bir ©X0 Be a ma- 
gasabbigényü hallgatókat nyilván mégis vonzani fogják a magasafcbfokú 
oktatást kínáló iskoláko Ha azonban a gyakorlat nem képes eme hallgatók 
magasabbfokú tehetségét és tudását teljes mértekben kihasználni , akkor 
az illetőknek kiábrándulás és a szakmától való teljes visszavonulás fog 
osztályrészül jutató Egyesek, a becsvágyóbbak talán más, többetigérő 
hivatás után fognak néznie a többiek azonban ennek ellenére a szakmában 
fognak maradni , de csalódott és'terméketlen emberekké válnak,, kezdeti 
lelkesedésüknek hajótöröttjeivé©

Az elkövetkezendő negyedszázad mindenesetre érdekesnek Ígérkezik,, 
mert előreláthatólag a tapogatódzások befejezését és a könyvtárosképzés 
tulajdonképpeni értelmének általánosan elfogadott megállapítását fogja 
hozni® Akármi lesz is ez a megállapítás, egyhez nem fér kétség; a könyv 
társzakma -olyan iskolákhoz fog jutni, amilyeneket megérdemelő A jövő 
titka most már, vajon ezen állításom igéret-e, vagy pedig óvó inteieüu
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