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BIBLIOGRÁFUS.KÉPZÉS A KÖNYVTÁROSFŐISKOLÁN

Irtás
Mohov I. Ao

a Leningrádi Krupszkája Könyvtáros Főiskola 
bibliográfiai tanszékének vezető je#ar pedagógiai 

tudományok kandidátusa

A Szovetszkaja BiWLsiUagrafija leveleket közölt ifjú könyvtárosok*61 
akik a főiskola elvégzésé után mér két-három, éve dolgosnak könyvtárak
ban* Ezek a 'volt hallgatók igán helyesen mutatnak rá erakképzésUk néhán; 
lényeges fogyatékosságára* Rámutatnak, hogy a bibliográfusok gyenge 
könyvtártani képzést kaptak, a könyvtárazabosoknak viszont bibliográfi
ai ismereteik csekélyek* Mindnyájan azt javasolják, növeljék az oktatás 
ra szánt érák számát* A bibliográfusok még hozzáteszik, hogy a társadéi 
mi-politikai ill® szépirodalmi bibliográfus szakra kiképzett dolgozók, 
szakmájuk szűk volta miatt, nem mindig találnak nekik való munkát a 
közművelődési könyvtárakban®

A levelek Írói úgy vélik, hogy a könyvtári főiskolákon általános 
képesítésű bibliográfusokat kellene képezni, akik mind a társadalmi-po
litikai, mind a szépirodalmi, mind a természettudományi, mezőgazdasági, 
ill® technikai bibliográfia terén egyaránt rendelkeznének ismeretekkel®

A levelek irói valóban időszerű kérdéseket vetnek fel® Ugyanezek 
a problémák mind a szaktanszékek, mind pedig a könyvtárosfőiskolák tu
dományos tanácsai előtt is felvetődtek az uj tanterv megvitatása során®

Felmerült a kérdés, teljes mértékben indokolt-e a könyvtártani és 
a bibliográfiai kar különálló volta® Közismert, hogy a bibliográfusok 
általános tudományos képzése csak kevéssé tér el a többi könyvtáros ha
sonló képzésétől® Ez a különbség még kisebb lesz, ha a főiskolán általa 
nos bibliográfusokat fognak képezni® Ha pedig fokozzuk a könyvtártani 
tárgyak oktatását a bibliográfiai karon, illetőleg a bibliográfiai tár
gyekét a könyvtártani karon, még az a kis különbség is eltűnik, ami 
most még fennáll® Ezért több professzor állást foglalt a két kar egye
sítése és olyan szélesebbkörü szakképzés mellett, ami egyenlő mértékben 
nyújtana könyvtártani és bibliográfiai képesítést®

A kérdés ilyen felvetése teljesen indokolt és tulajdonképen a 
szovjet könyvtárügy eredményeinek következménye® A forradalomé lőtt! 
orosz bibliográfia még vajmi kevés kapcsolati'” állott a könyvtárak te
vékenységével® Ma viszont nemcsak a bibliográfiai osztályon van rá 
szükség, hanem a többi könyvtári osztályom az olvasóteremben, a köl
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esönző és a feldolgozó osztályon is0 A bibliográfiai osztály munkája 
ugyanakkor attól is függ, .milyen mértékben tanulmányozzák dolgozói az 
olvasók érdeklődését, hogyan vesznek részt a szakkatalógus szerkeszté
sében és a közvetlen olvasószolgálatban#

A közművelődési könyvtárak főfeladata, hogy elősegitaék a dolgozók 
kommunista nevelését# Ez indokolja a könyvtáros főiskolai hallgatók ál
talános humán irányú képzését# Viszont az olvasók sokoldalú igényeinek 
csak úgy tudnak megfelelni, ha elemi ismereteket szereznek a természet
tudományokból, valamint az ipari és a mezőgazdasági termelés elméleté
ből és gyakorlatából is# Hogy ezek az ismeretek szükségesek, különösen 
azokból a feladatokból derül ki, amelyeket a párt határozatai tűztek ki 
az ipar, a mezőgazdaság fellendítése és a politechnikai oktatás terén# 
Ezért kapnak helyet ezek a tárgyak az uj tantervben#

Sajnos még nincsen megoldva a szakkönyvtári, tudományos és különösen 
a műszaki könyvtári dolgozók képzésének kérdése# A nyilvános, - <r-
sasági és néhány nagy tömagkönyvtár feldolgozó és szakosított : s-'
osztályainak szakosított képzésű dolgozókra van szükségük# Mügééi r- 
tetőöik, hogy ezeket a szakembereket külön karon kell kiképezni, á. 
tantervben a megfelelő általános tantárgyaknak is szerepelniük kell*

A bibliográfiai és a könyvtártani kar egyesítése semmiesetre sem. 
jelenti a bibliográfiai szak jelentőségének csökkentését# A bibliográ
fiai osztályokon, éppúgy, mint a könyvtár többi osztályain főiskolai 
végzettségű szakembereknek kell dolgozniok# Gyakorlati tevékenységük 
során majd tökéletesítik és gyarapítják bibliográfiai ismereteiket#

Milyen helyet foglaljon el a bibliográfiai képzés a főiskolák tan
rendjében? E kérdés vitája során a szaktanszékeken é3 a tudományos ta
nácsokban mindenki egyetértett abban* hogy a bibliográfiai tárgyak órai zá* 
mát növelni kell és jobbén ki kell domborítani megalapozó jellegüket.

Már most jelentősen megváltozik a gyakorlati foglalkozások tartal
ma és megnő jelentőségűk. Egyes foglalkozásokat ragukban a könyv ti, okban 
tartanak# A diákoknak egyre több lehetőségű': van u t í  , hogy magukkal- a 
kiadványokkal ismerkedjenek meg# így például a loníngrádi Erupszkojá 
könyvtáros Főiskolán, ahol a bib’ iográf iái kút ;t ást és a téma jegy? ek 
összeállítását nemrég bibliográfiák alapján végezték, ma már ezenfelül 
a könyvtári katalógusokat ie igénybe veszik#

Bár mindenképen azon vagyunk, hogy a hallgatók minél jobban ismer
kedjenek meg a könyvekkel, mégsem érthetünk egyet azokkal, akik a köz- 
művelődési tárgyak oktatását irodalomszemlével kívánják összekapcsolni# 
Az ilyen szemle csak tényanyaggal terheli az előadást, e igy csökkenti 
annak színvonalát# Ráadásul a tanulmányozott irodalom egy része gyorsan 
elavul# A könyv ismerete a hallgatók egész, főként általános tudomány cr. 
képzésének az eredménye legyen#

Egyes diszciplínák oktatásában viszont az irodalom tanulmányozás© 
jelentő© helyet foglel el# így pl# a* Íróról -óit öt téneti előadások az 
eredeti müvek tanulmány ozására épülnek# A muixi ;u-us~!eni ni "Bű’- én é tör
ténőiéin tanárai előadásaikban jellemzik ér. ú  egye*
müveket és forrásokat, sőt a elemin éri nmok oi> e lórik, hegy hallgat ► e 
müvek, alapgondolatait magukévá teszik és mag, tudják jelölni helyüket a



többi müvek sorában.
A szakblíJlogyr-áfleA, a-15adások általánosítják a hallgatók korábban 

szerzett Irodalomisiaeretét. A figyelem ekkor a szakterület tipikus ki
adványai feló fordul és megvizsgálja, hogy kiknek irták azokat milyen 
céllal. Az irodalom tanulmányozása a szemináriumi órákon folyik, miköz
ben a hallgatók végzik az anyag felkutatásit, szelektálását és rendezé
sét, és olvasótervek t, ajánló jegyzékeket, irodalomszsmléket állítanak 
össze és vitatnak meg, így például a "Műszaki irodalom bibliográfiája1* 
c. tárgy hallgatísskcr a főiskolások megismerkednek a műszaki irodalom 
tematikájával és tipikus kiadványaival. A gyakorlati foglalkozásokon 
bibliográfiai szempontból elemzik a műszaki könyveket, megállapítják, 
melyik kiadvány való olyan munkásoknak, akik szakmájuk elemi ismereteit 
sajátítják el, ill. szakképzettségüket kívánják fokozni, melyek valók 
újítók, tervezőmérnökök, technológusok vagy kísérleti kutatók számára.
A könyvvel való ilyen ismerkedés során a hallgatók megszerzik azokat a 
szakmai ismereteket, amelyekre az olvasók differenciált kiszolgálásához 
szükségük van. Ezért növeljük azoknak a bibliográfiai tárgyaknak az óra
számát, amelyek révén megtanulnak' gyorsan tájékozódni a termelési iroda
lom áradatában.

"Az ipari tsraalés alapismeretéi* c. kollégium lehetővé teszi a 
műszaki irodalom alaposabb,, t lmélyedőbb tanulmányozását.

Az uj tanterv a bibliográfiai előadások óraszámának csökkentését 
az ismétlések és feleslegAe teeretIzmus kiküszöbölése céljából irta elő. 
Ez persze nem jalenti & bibliográfia elmélet "nek és történetének lebe
csülését. Nfui érthetünk egyet azokkal, akik üzopikov, Rubokin, Mezsov, 
Liszovszkij,Vengerov ée már forrsőalomélötti bibliográfusok müveinek 
tanulmányozását mellőzni kívánják, mivel müveiket a területi könyvtárak 
ritkán használják. A bibliográfiai tantárgyak utóbbi időben kidolgozott 
tanterveinek alapjául u szovjet /főként ajánl bibliográfia tanulmá
nyozása szolgál, iio v¥jon elfeledkezhetünk-* arról, hogy nem vegyünk 
eebon-iaiak , hanem t r *- ényea u* ód ok, az ororz h.'.-l&dő bibi í ogrút"u.>ok kez
detné nyes-ácének f oly tói? t% mi tuáí.m.úüyur*ív c-ak akkor <*o JIíVüIt.tik.,• ha 
általánosítja a ssovjáfe k íínyv-. átak gazdag vapafezvalatát, Rj ligyelembe- 
verzi és tanulmányozza a forrsdalomelCítti ár o szov jut bibliográfia 
történetét.

Ezért helyes tehát az, hogy az uj tanterv szerkesztői az általá
nos bibliográfia tanítapában egyesitik mind az alapelvek, mind pedig a 
bibliográfia történetének oktatásét. . ■

1 öntő jelentőségűek a bibliográfiai oktatás szempontjából a tan
könyvek. Ennek ellenére mindössze egy tankönyv jelent meg, valamint né
hány előadás és módszertani útmutató a levelező hallgatók számára. A 
tankönyvek mihamarábbl kiadása mind a szaktanszékek, mind pedig az 
OSzSzSzK Művelődésügyi Minisztériuma részéről különös figyelmet érdemel*
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