
42
C

S Z E M L E

Dr tina, Jaroalav
A CSEHSZLOVÁK KÜMYYTÁROSKÉPZÉS TÍZ ÉVE

A jövő évben jönnek könyvtárainkba először azok a növendékek* 
akik rendszeres felső-.; #8 középfokú kőnyvtárosképzésben r é s z e s ü l . . 
Munkájuk és a gyakorlati könyvtári teendőkben való jártasságuk a leg
jobb erőpróbája lesz mindazok erőfeszítéseinek, akik az uj könyvtáro
sok nevelésében és képzésében resztvettek,, Ezután majd évről-évre rend
szeresen és tervszerűen érkeznek a könyvtárakba a további abszolvensek, 
akiknek az lesz a feladatuk, hogy bebizonyítsák? helyes és indokolt 
volt egész könyvtáros nemzedékeknek az önálló és rendszeres könyvtáros- 
képzés létrehozására tálé törekvése,. Az aj könyvtárosok tevékenység© 
folytán fokozatosan emelkedni fog könyvtári gyakorlatunk és elméletünk 
általános szlnvonala<> Az a tény, hogy 'csak tizenegy évvel a felszaba
dulás után mutatkoznak meg a gyakorlatban a régi, sőt mondhatnánk, ha
gyományos könyvtárügyi követelmények, arra mutat, hogy az egész kérdés 
nem volt olyan egyszerű, ,mint ahogy azt sokan gondolták és hogy az el
múlt tíz év alatt a könyvtárosképzés kérdésekben is változások mentek 
végbe, melyekben visszatükröződnek mind a politikai és gazdasági fej
lődés, mind pedig ennek oktatási konzekvens iái0 Tudnunk kell, hogy a 
könyvtárosképzés mai megoldása nem önmagától jött, hanem dolgoznunk, 
sőt harcolnunk kellett érte* A jelenlegi állapotot sem tekinthetjük 
szilárdnak és véglegesnek, hanem csak olyan fejlődési szakasznak, me
lyet az Uj követelményekhez lehet, sőt kell idomítanunk, úgy ahogy az 
uj kulturális, politikai és gazdasági szükségletek megkívánják. Ezért 
nemcsak érdekes, hanem hasznos dolog lesz, ha ezekben a jubileumi na
pokban megvizsgáljuk, kielemezzük és mérlegre tesszük könyvtárosképp 
zésünk tiz éves fejlődését, figyelembe vesszük a múlt pozitív és ne
gatív eredményeit, hogy az igy szerzett tapasztalatok alapján irányt 
szabjunk a további fejlődésneko

Amikor még a megszállás idején terveket készítettünk könyvtár
ügyünknek a szabad államban történő megszervezésére vonatkozóan, tud
tuk, hogy egyik legfontosabb kérdés az uj könyvtárosnemzedék nevelé
sének és képzésének kérdése leszg világosan láttuk azt is, hogy csak 
ennek alapján válik majd megvalósíthatóvá mindaz, amit megterveztünk,, 
Amikor azon gondolkoztunk, hogy milyennek kell lennie a könyvtároskép
zésnek mind szervezési és formai, mind pedig - főleg - a munka tartal
mának szempontjából, az első köztársaság idejéből származó tapasztala
tokat vettük alapul* Egy dolog nyilvánvaló volt? az aj könyvtárak és 
az egész uj könyvtárügy felépítéséhez nem elegendőek azok, akiknek 
a könyvtárosság csak ideiglenes, mellékes, sőt gyakran csak alkalmi



foglalkozás volts hanem erre a cél*f -olyas fiatal szakemberekre van 
szükségünkg, akik a könyvtárosságot egész életre earőlő bivatásaak te
kint iko

Ebből pedig szükségképpen adódik az a következtetés„ hogy a 
könyvtárosképzést sem szabad esak rendkívüli0 kiegészítő illetve pótlé- 
jellegű intézkedésként kezelnia hanem rendszeres felsőfoka könyvtáros- 
képzést kell kiépítenünk,, A könyvtáros középkáderek képzéséről,, azaz a 
középfoka könyvtárosképzésről ekkor még nem beszéltünké tekintettel ar 
hegy a középfoka szakiskolák csak kivételképpen fordultak .elő a girassá- 
ziumok rendszerében a a tanitéképzés terén is tervbevettük a főiskolai 
képzésre való áttéréste Az egész vitából azt a következtetést vontak 
le„ hogy ki kell bővíteni.és el kell mélyíteni a könyvtárosképzés eddi
gi rendszerét0 de a főiskolák rendszerébe valő beillesztés formájának 
kérdése és a leendő könyvtárosképzés munkájának tartalmi része nem volt 
előttünk egészen világos®

Az 19^5oév meghozta a politikai és a társadalmi felszabadulást és 
páratlan távlatokat nyitott a gazdasági és kulturális fejlődés számára- 
A társadalmi élet haladó elemei már az első perétől kezdve világosan 
látták9 hogy uj útról van szóe mely hasonló ahhoz amelyre a Szovjet
unió lépett 1917 után s ennek az útnak végleges célja a szocializmus és 
a kommunizmus felépítése® Ugyanekkor azonban olyan törekvések nyilvánul
tak meg a gazdasági és kulturális élet minden területéűp hogy az 1938- 
bán megszakadt fejlődési vonalhoz kell kapósolődnunk és továbbhalad
nunk az első köztársaság idején megkezdett uton<> A könyvtárügy terüle
tén is felmerült mind a két irányzat,,, s bár a haladószellemü tényezők
nek sikerült megalkotniok a Cseh és Szlovák Könyvtárosok Egységes Szö
vetségét és ugyanakkor meghatározni könyvtárügyünk fejlődésének vilá
gos 9 kompromiaszummentes 9 egységes eszmei és tartalmi irányvonalát0 a 
könyvtárosképzés területén - a Szövetség ellenállásával dacolva - el
ejtették az eredeti programra megvalósításának tervét és változatlan 
formában és tartalomban érvényre juttatták a kétkulacsossá® politiká
ját 9 felújítva 'm* első köztársaság idejében működött két tanintézetet,.
Ez annál is sajnálatosabb volte mivel éppen a könyvtárosképzés régi 
formáinak felújításáról .folyó vita idején jelent meg a Tvorbá eimü fo
lyóiratban So K0 Neumann fontos cikke „ amely nemcsak & közművelődési 
könyvtárak kérdésivel foglalkozott 0 hanem rámutatott a könyvtároskép
zés fontosságára is„ s megjelölte a megoldás mődjáto "A JŐ községi 
könyvtár csak a fele annak,, amire szükségünk van® A másik fele a jó 
könyvtáros kell hogy legyen# *Most, majd meglátjuk milyen nehéz a'prob
lémánk 2 ©1 tudjuk ugyan képzelni és meg is tudjuk mondásig hogy milyen
nek kellene lennie a jő községi könyvtárosnak„ de még az uj viszonyok 
között sincs fogalmunk arrőlp hogyan tudnánk most sürgősen előteremte
ni ilyen könyvtárosokat és betölteni velük minden községi könyvtárat®®® 
Ennek a könyvtárosnak haladó gondolkozása és modern műveltséggel ren
delkező embernek kellene lenniee aki őszinte és odaadó hive a csehszlo
vák kormányprogramra gondolatának,, de nem mereven alkalmazza a program®, 
betűit 9 hanem tud távlatokban gondolkozni^ olyan ember legyen,, aki azo
nosítja magát a feladattal és azt nem mechanikusanp kizárólag csak ?á 
hivatalos órák3 alatt látja ei„ hanem magán viseli a kultúra apóst ó-iá
nak Jellemző vonásait,. Egyes esetekben lehetne a könyvtáros önkéntea
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munkás is, de jobb,, bt5állami alkalmasodig lesz az illető, a tanítónak 
egy külön típusa, aki speciális iskolai előképzettséggel rendelkezik*«

Ez több volt , mint ösztönzés - melyet akkor nem használtunk fel. - 
célkitűzés volt, melyet követnünk kellett volna a könyvtáros fcépzétté- 
nek és nevelésének minden kérdésében*. A cikk egyúttal programmot is 
adott9 amelyet ma is teljes mértékben magunkénak vallunk*,

Mint már .mondottak, az Oktatásügyi Minisztérium illetékes főosz
tálya, az akkori Jobboldali szociáldemokrata vezetés támogatásával 
felújította mindkét régebbi könyvtárosképző intézményto Ezek közül 
az egyik az Állami Könyvtáros Iskola volt, mely elsősorban a közműve
lődési könyvtárak számára képezett ki könyvtárosokat, a másik pedig a 
prágai Károly Egyetem bölcsészeti karán szervezett köayvtáros-tanfoly&m, 
azzal a.céllal, hogy könyvtárosokat neveljen a tudományos és hatósági 
könyvtárak számára*. Jellemző a két tanintézetre, hogy mindkettő orszá
gos jellegű volt Prága székhellyel és hogy Szlovákiában az első köz
társaság egész ideje alatt egyetlen könyvtárosképző tanintézetet sem 
szerveztek*,

Prágában tehát két iskolát létesítettek, illetve újítottak fals 
mindegyik befejezett középiskolai végzettséget követelt meg, de a 
sok különbség ellenére, egyik sem volt főiskolai jellegű*, Az első, 
az Oktatásügyi Minisztérium líM5» október 8-án kelt határozatával 
szervezett, a közvetlenül az Oktatásügyi Minisztérium felügyelete alá 
tartozó Állami Könyvtáros Iskola wgyakorlati és elméleti ismereteket 
és képesítést nyújtott a könyvtároshivatás valamennyi kategóriája szá
mára” o Az iskolában a tanulmányi idő tartama két év volt, hetenként 
?6 tanórával*. Az oktatási anyag rendkívül vegyes, mondhatni enciklo
pédikus jellegű volto A könyvtári szaktantárgyak közül a következő
ket adták elő? betűrendes katalógus, szakkatalógus, speciális kát a- 
lőgizálás, a közművelődési, illetve a tudományos könyvtárak igazgatá
sa, könyvkötés, szakkönyvtárak, bibliográfia, dokumentáció, könyvke
reskedelem, jogalkotás, a közművelődési és a tudományos könyvtárak 
története, Írástörténet, bibliofiliao Az u0n0 általános műveltséget 
nyújtó tantárgyakból a következőket adták elős bevezetés a filozófiá
ba, bevezetés a szociológiába, bevezetés a népgazdaságba és bevezetés 
a közjogbaQ További tantárgyak? társadalmi és politikai tudományok, 
az olvasó lélektana, történeti.segédtudományok, művelődéstörténet, 
cseh irodalom, világirodalom, cseh és tudományos irodalom, népművelő 
munka az állam népművelési gondoskodás keretében*. Külön csoportot ké
peztek az alábbi gyakorlati tantárgyak? statisztika, számvitel, gép
í r á s é  Az előadásokat a második évben könyvtártudományi szeminárium
mal egészítették ki. Ezenkívül megkövetelték a hallgatóktól, hogy 
igazolják az orosz és az angol nyelvtudást. Jellemző volt, hogy még 
a szakmai irodalmi tantárgyak zömét is laikus könyvtárosok adták elő, 
s Így a munka szükségképpen felszínes volt*, Az iskolát miad szervezé
s i ,  mind tartalmi szempontból teljesen középiskolás szellemben vezet
ték, Annak ellenére, hogy a tanulmányi követelmények mennyiségileg 
gyakran meghaladták a főiskolák növendékeinek megterhelését, a leen
dő könyvtárosok nem részesedhettek a főiskolák hallgatóinak nyújtott 
kedvezmények egyikében sem.



Merőben eltérő módon szervezték a Károly Egyetem bölcsészeti, 
karán létesített könyvtáros-tanfolyamokat „ amelyek ttgy&aosak az 
1?45-1946« .Iskolai év téli félévébe® indultak*, Ez a tanfolyam lm 
kétéves tanulmányi időt irt elő8 de sokkal kevesebb veit az érák szá
ma*, Az első évben hetenként 11 órát0 a második évben - a' sz«&iaári«ssao- 
kea kívül *? 5 érát kellett a növendékeknek hallgat a i@ko Itt esapáa 
esek könyvtári szaktantárgyakat. adtak elő8 a történeti rész hangsúlyo
záséval? bevezetés a könyvtártadományba8 általános katalógizáláa és 
bibliográflae a könyvtárügy jogi szabályozása» köayvtárigazgatás0 a 
csehszlovák könyvtárügy történet# és jelenlegi helyzet®,, Ezek velt&k 
az első évfolyam előadásai*, A második évben a következő tantárgyakat 
adták elős a sajtótörvény és © tudományosáé illetve szakkönyvtárak 
igasgatásap szakbibliográfia és katalőgizálás| a külföldi könyvtárak 
történetei.a könyvnyomtatás története*, Ebben az'esetben sem beszélhe
tünk azonban rendszeres felsőfokú könyvtároaképzésrőlc mert - bér az 
előadásokat felvették a hallgat ék leckekönyvébe a ezek nem számítottak 
be a bölcsészeti karon végzett tanulmányukba8 - s a hallgatók által 
elért tanulmányi eredmény nem számított a már megszüntetett a0ho is
kolapénz alól való felmentésre., Szemben a középiskolai szellemben ve
zetett Állami Könyvtáros Iskolával,, itt jelentős liberalizmus nyilvá
nult meg a vizsgáknál*, A vidéki könyvtárak alkalmazottainak igen gyak
ran megengedték,, hogy az előadások látogatása nélkül is vizsgázhassa- 
aako Xlymédoa tehát nagyon könnyen lehetett könyvtárosi képesítést 
szereznie d® ez nem számított főiskolai végzettségnek*,

A két említett iskolán észlelhető aránytalanságokra az Állasai 
Könyvtáros Iskola növendékeinek sorából Is rámutattak egya a szaksaj
téban megjelent cikkben /Erna Zifcová-Haaókovás Mégegyszer a könyvtá
ros-utánpótlás kérdéséről*, * Knihovna0 loévfo 268*, stb0 lapo/. A 
Cseh Könyvtárosok Szövetsége is gyakran foglalkozott ezzel a kérdés
sel,, de az Oktatásügyi Minisztériumban a nemzeti szocialista Stránsky 
miniszter működése alatt megerősödtek az ellenálló elemekp a ez«k szi
lárdan tartva helyüket 8 visszautasítottak mindenféle reformot9 illet
ve változtatási javaslatot*,

Csak az 1948., év februárja teremtette meg a szükséges politikai 
előfeltételeket ahhoz„ hogy a társ* élet valamennyi szakaszán
megoldják mindazokat a kérdéseketD ^melyeknek rendezését 1945o után 
szándékosan elhaayagoltáko Dr*, Miloslav Novet®ys a Könyvtáros Szö
vetség akkori elnöke,,. Így fogalmazta meg a népművelési dolgozók 1948 « 
áprilisában tartott kongresszusán & Szövetség haladőazellemü vezető
ségének követelményeit 2 WA Februári Forradalom erőszakkal eltávolí
totta a ©seh Könyvtárosok Szövetségéből a legutolsó bomlasztó0 sza
botáló,, egoista elemeketo A Februári Forradalom bennünket8 könyvtá
rosokat is megszabadított az előbb említett elemeknek az Oktatásügyi 
Minisztériumban ülő segítőtársaitól*, Megszabadultunk mindazoktól',, 
akik semmibe sem vették a csehszlovák könyvtárügy reformjára vonat- 
koz68 régen előterjesztett Javaslatainkat*, o *, Ezzel az uj törvénnyel 
áll kap®a©latban a k ö n y v  t á r o s k é p z é s  rtforajf is8 
mivel a könyvtárosképzés eddig /ismét oaak személyi okoknál fogva/ 
az Állami Könyvtáros Iskolára és ©z Egyetemen működő sa«fío könyvtáros



tanfolyamra szakadva működött© A Csali Könyvtárosok Szövetség® b@- 
lyesnek látná* hogy a jövőben a leendő könyvtárosok képzését a peda
gógiai kar keretén belül oldják mego" /■ A népművelési dolgozók 1948.? 
évi kongresszusa* Prága* 1948© 292 * 294©lap©/

A köayvtárosképzés kérdésével ismételten foglalkozott az a törté 
a* Imi Jelentőségű brnoi kongresszus* amely még ugyanazon év májuséban 
ült össze éa amelyen elsőizben vettek részt a szlovák könyvtárosok is 
A kongresszus a kővetkező határozatot hoztál "Tekintettel arra,, hogy 
egyenesen katasztrofális hiány van olyan megbízható* haladószelleaft' 
emberekben? akik a könyvtárosok és könyvtári felügyelők felelősség<> 
teljes beosztásába helyezhetők lennének,, szükség van arra* hogy végre 
megoldódjék a könyvtárosképzéa problémája iso Egyöntetűen követeljük,, 
hogy a különböző típusa könyvtárak dolgozóinak képzése egységes for
mában történjék és a pedagógiai karok keretében menjen végbe©™

1948 őszén valósul meg elsőizben a könyvtárosok felsőfoka kép
zésének követelménye azáltal* hogy a prágai pedagógiai karon népmű
velési tanszéket létesítettek* a ennek keretén belül megszervezték a 
könyvtárosok képzéséto A pedagógiai karra irányították az Állami 
Könyvtáros Iskola első évfolyamát* s a szóbanforgé tanintézetet fel
oszlatták© -

Egy dolog azonban még a könyvtárosképzésnek ebben a szakaszában 
sem sikerült* ez pedig a könyvtáros-tanfolyamok megszüntetése volt© 
Ezek a tanfolyamok továbbra is működtek és minden olyan igyekezet* 
mely a tanfolyamok felszámolására* illetve összevonására irányait 
és a hallgatóknak a pedagógiai karra való átirányítását ©élozta* 
egyelőre eredménytelen maradt© A könyvtárosképzést "mégy évi időtar
tamra tervezték© A tanmenet kidolgozásánál elsősorban az Állami 
Könyvtáros Iskola tanmenetéből indultak ki© Az oktatási munka tar
talmát a sokféleség és a szétaprózottság jellemezte© A könyvtári 
szaktantárgyaknál elsőisbea alkalmazták a szovjet könyvtáros főis
kolák és technikumok tanmeneteit* ami az eddig megosztott előadások 
egyesítésére vezetett /pl© a könyvtárak igazgatása és a feldolgozó 
munka c© tantárgyaknál/© Az oktatási munkát azonban túlságosa® meg
terhelte azoknak az éráknak a száma* amelyek a népműveléssel való 
kapcsolatból adódtak* lévén a népművelési munka a fő tantárgyi,/nép
művelési proszeminárium* retorika és stilisztika* általán©® peda- 
géia, általános lélektan* egészségügyi ismeretek* gazdaságtan/^ 
az aj tantárgyakhoz tartoztak áz irodalomtudományi előadások /cseh 
és szlovák irodalom* világirodalom.* orosz és szovjet irodalom/© A 
kezdeti sikerek után azonban csakhamar kiütköztek a® aj megoldd® 
hibái? 1/ a szervezés alatt álló pedagógiai kar - amelynek többek 
között az volt a feladata* hogy megszervezze a tanárok rendes és 
levelező oktatását - képtelen volt megoldani azt az ej és nehéz fel
adatot* amely egy teljeses uj* a főiskolákon eddig még nem működő 
szaknak a meghonosítását követelte meg© Mig a könyvtártannak* mint 
mellékágaknak* teljesen világos volt a tanulmányi programmja* addig 
a fő szaknak - a népnevelésnek - sok olyan problematikus tantárgya
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volt, amelyeknek nem volt mélyebb tartalma.2/ Tilágosan megmutatko
zott ugyanaz a hiányosság, amely már a volt Állami Könyvtáros Iskolán 
és & könyvtáros-tanfolyamokon is érezhető volt, nevezetesen az, hogy 
az összes előadásokat és gyakorlatokat külső tanerőkkel látták el 4r« 
az egész szakon egyetlen rendszeresített tanerő sem volté Két évig 
t a r t ő  ronda zárt oktatási munka után az Oktatásügyi Minisztérium
határozata folytán állami záróvizsgákkal befejezték a második és har
madik évfolyamot s az egész könyvtárosképzéat a Károly Egyetem bői™ 
csészét! karára helyezték^ ide tették át -az elsőéves hallgatókat is*
A népművelési szakot a politikai és társadalmi főiskolára helyezték 
át»

1950-ben tehát megkezdődik a könyvtárosképzés fejlődésének har
madik szakaszao A könyvtórosképzésnek a bölcsészeti karon való kiépí
tésénél következetesen a szovjet példából indultunk ki, de figyelembe 
vettük az eddigi fejlődés minden jó és rossz tapasztalatát la* A  böl
csészeti karon könyvtártani lektorátus létesült s a tanszék titkárául 
belső tanerőt alkalmaztak,, A tanszékvezető tanár - egyelőre külső tan
erő - tagja volt a kari tanácsnak,, A bölcsészeti karon szervezett 
rendszeres könyvtárosképzéasel egyidejűleg megszüntették a könyvtáros- 
tanfolyamokat , aminek következtében kialakulhatott az egységes, rend
szeres felsőfokú könyvtárosképzés,, még ha egyelőre csak két év tanul
mányi idővel is® A rendezésnek további jelentős eredménye az volt, 
hogy egyidejűleg megszervezték a könyvtárosok rendszeres képzését a 
bratislavai egyetemen is0 A tanulmányi idő tartama két év volt, jól
lehet a szervezési előkészületeknél négyéves tanulmányi idő lehetősé
gére gondoltunké Mivel azonban a könyvtáraknak sürgősen szükségük 
volt könyvtárosokra, a tanulmányi időt ideiglenesen leröviditat,ük*
Az oktatás anyaga /stúdium/ három részre oszlotts 1/* u<> no közős alap 
/marxizmus, honvédelem, világnyelv/, 2/ a tulajdonképpeni könyvtári 
szaktantárgyak - a szovjet könyvtáros főiskolákon alkalmazott hozzá
vetőleges beosztással és terjedelemben. /A könyvtárügy történet® és 
szervezet®, az olvasóval való foglalkozás, a könyvtári munka techni
kája és megszervezése, betűrendes és szakkatalógusok, bibliográfia 
és tájékoztató szolgálat, az Írás, a könyv és a nyomdászat története, 
kiadásügy5 az első évben átmenetileg dokumentáció is szerepelt a 
programúiban, de azt a második évben megszüntették/ 5/ Irodalmi elő
adások /cseh és szlovák irodalom, orosz és szovjet - irodalom, ifjúsá
gi irodalom/* A tanulmányok színvonalát nagymértékben emelte az a 
tény, hogy a hallgatók nyelvoktatásban vettek részt és irodalmi elő
adásokat hallgattak a bölcsészeti kar többi hallgatóival együtt* D® 
a könyvtári szaktantárgyak területén is hozzáláttunk a tanmenetek 
rendszeres átdolgozásához a ehhez egyrészt a szovjet tapasztalatok
ból merítettünk, másrészt felhasználtuk saját haladó hagyományainkat* 
Ilyen keretek között folyt tehát a könyvtároaképzés két éven át és 
a két évfolyam végzett növendékei ma már működnek a gyakorlatban*

Mint már mondottuk, a két éves tanulmányi időt csak átmeneti
nek tekintettük és már ezen idő alatt is erőteljesen dolgoztunk azon, 
hogy a bölcsészeti kar keretén belül elkészítsük a rendszeres négy
éves kfönyvtárcaképzés tantervéto Az első eldöntendő kérdés a kambiaá-



ció megválasztása, azaz' a melléktérgy problémája volté A karon szer
vezett szakok sokfélesége a legkülönfélébb lehetőségekre csábított , 
de eleinte főleg egy kombinációt részesítettek előnyben; a könyvtár
tanhoz melléktárgyként Csehországban a cseh nyelv , Szlovákiában pedig 
a szlovák nyelv csat lakozott© A melléktantárgy nyelvészeti előadásokra 
és irodalomtörténeti előadásokra tagolódik* Ez a párosítás - néhány 
olyan módosítás után„ amely mindenekelőtt az egyes speciális nyelvé
szeti előadások /történeti nyelvtan/ korlátozásában áll - még ma is 
érvényben van és a könyvtárosképzés rendes tantervének alkotórészét 
képezi© A stúdium további része az Uono közös alap /a marxizmus-leni- 
nizmus alapjai,, dialektikus és történelmi materializmus9 politikai gaz 
daságtan, orosz nyelv , két világnyelv a hallgatók választása szerint , 
testnevelés, válogatott fejezetek az általános, illetve pedagógiai lé- 
lektanből/o A közös alap keretein belül tartják a könyvtárosok számára 
a pedagógiai előadásokat is, melynek tanmenetét külön módosították, kü 
lönös figyelemmel arra, hogy a könyvtárosok nevelő funkciót töltenek 
be©

A tulajdonképpeni könyvtártani előadásokat már a négyéves okta
tás időszak keretén belül is jelentősen ki lehetett bővíteni© A főis
kolai oktatás múlt évi rendezése viszont bevezette az ötéves tanulmá
nyi időszakot, 3 a könyvtártan oktatását Ugyanúgy, mint az egyéb tan
tárgyakét, rendes ötéves oktatási időszakra bővitette, melynek végén a 
hallgatóknak meg kell védeniük szakdolgozatukat és záróvizsgákat kell 
tenniök /bár a négyéves stádium lehetőségét meghagyták/^ így lehetővé 
vált a szaktantárgyak még egyenletesebb éa célszerűbb felbontása©

A könyvtártani előadásokat a "Bevezetés a könyvtártanba? c< 
tárgy nyitja meg© Ez áttekintést ad a hallgatóknak a könyvtárügy szer
vezeti felépítéséről és problematikájáról, megismerteti a* uj hallga
tókat egyrészt az ötéves tanulmányi időszak struktúrájával, másrészt 
a könyvtártani előadások tartalmával és tanrendi felosztásával, vala
mint az alapvető belföldi és külföldi szakirodalommal© A kővetkező 
tantárgy? a Szovjetunió és a népi demokratikus országok kultúrpoliti
kája© Feladata, hogy áttekintést nyújtson a kultúrpolitika fejlődésé
ről a szocializmus felé vezető utón éa rámutasson azokra a szélesebb 
összefüggésekre, amelyek a könyvtárügy és a kulturális élet egyéb té
nyezői között fennállónak© A könyvtári munka technikája és megszer
vezése cimü tantárgy több szakaszra tagolódik s a katalógizálás ki
vételével felöleli az egész könyvtári munkát? az állománygyarapítást, 
a könyvtári feldolgozást és raktározást, az állományvédelem techniká
ját és a kölcsönzést© Teljesen uj - a szovjet könyvtárakban már tö
kéletesen kidolgozott - a könyvtári állomány elmélete, azaz az állo
mány összetételéről, forgalmáról, ellenőrzéséről, gyarapításáról és 
az állományból való törlésről szóló tudomány© A katalógus cimü tan
tárgy három fő részre oszlik; betűrendes katalógusok, tartalmi kat a
lógusok - ez utóbbiak Ismét szakkatalógusra és tárgyi katalógusra 
tagolódnak - és speciális katalógusok© A könyvtári munka harmadik 
része, az olvasóval való foglalkozás, részben a lélektanra és pedagó
giára épit, részben ezeknek segítségével mélyíti el saját elméletéi,
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összefoglalva az idevonatkozó csehszlovák és szovJet gyakorlati ta
pasztalatokat,, Ehhez két történeti vonatkozású tantárgy csatlakozik? 
az Írás# a könyv és nyomdászat történet®;, valamint s, könyvtárak tör
ténete és szervezete,, A különféle tipusu könyvtárak munkájának sajátos 
©ágait az illető könyvtárak vezető beosztása dolgozóinak tapasztala
taiból ismerik meg a növendékek = a könyvtártani előadások végén*’ A 
bibliográfiai előadások nemcsak a bibliográfia történetének eddigi ha
gy ományos részeire éa a bibliográfia módszertanára korlátozódnak;, ha 
nem - a Szovjetunió példájára ■» a felsőbb évfolyamokban tanulmányozzák 
a szakbibliográfiákat is# kezdve a marxizmus-leninizmua bibliográfiá
ján & bezárva a műszaki és természettudományi bibliögráfiákkalo Az 
előadásokat egyrészt gyakorlőórákkal /kata16gizálás # bibliográfiákká- 
szitée/# másrészt a különböző változatokban végrehajtott könyvtári 
szakmai gyakorlattal egészítik ki0 E változatok így festenek? a máso
dik évfolyamtól kezdődően egy hétig tartó gyakorlaté a. harmadik és 
negyedik évfolyam végén,, illetve a negyedik évfolyam elején ®gy ha
vi gyakorlati végül,, a szünidő alatt egy hónapig tartó önkéntes szak
mai gyakorlaton vesznek részt a növendékek*, Megjegyzendő # hogy ez az 
utóbbi változat a leggyakoribb*

1 /A prágai filológiai és a bratislavai bölcsészeti karon * folyó 
köayvtárosképzés további része az irödalomoktatáso A cseh és szlovák 
irodalomról tartott előadásokon,, valamint az irodalomelmélet beveze
tő proszemináriumán kivüi - ezek az u<,n0 kisérőoikius /melléktárgy/ 
részei - a könyvtárszakos hallgatók előadásokat hallgatnak az orosz 
és szovjet irodalomból,, a világirodalomból és az ifjúsági irodalom
ból,

A második évvel kezdődően a szakelőadásokat proszemináriummal 
egészítik ki# mely a felső évfolyamokban szemináriummá# az utolsó 
évfolyamban pedig szakdolgozati szemináriummá alakuló

A múlttal szemben az jellemzi ezt az uj képzési formát# hogy 
egyrészt jelentősen eltér a tantárgyak történeti vonatkozásának ki
domb őrit ását ól - mely annyira jellemző vonása volt a múlt könyvtáros- 
tanfolyamainak - másrészt figyelembe veszi a könyvtárak jelenlegi 
konkrét szükségleteito Az iskola feladata nemcsak az oktatás# hane? 
az elmélet kidolgozása is az egyes eddig kifejezetten gyakorlati 
jellegű tantárgyakban| az iskola szakított a volt Állami Könyvtárt? 
Iskola enciklopédikus és eklektikus jellegével# mely még a pedagó
giai kar működésének időszakában is észlelhető volt és abban nyil
vánult meg# hogy főleg irodalmi és speeiálir bibliográfiai előadá
sokkal töltött® meg a stádium tartalmi rőo-ét*

Az öt évre tervezett# végleges oktatási tantér? kidolgozása 
után az Oktatásügyi Minisztérium hozzáláthatott a tanmenetek kidol
gozásához és fokozatos kiadásához,, A bratislavai egyetem bölcsész©-

^  A prágai bölcsészeti kart 1952-ben filológiai és filozófiatör
téneti karra osztották,.



ti kara képviselőinek részvételével koordinálták az eddig előadott 
tárgyak tanmeneteit s jóváhagyás végett felterjesztették a megfele
lő szakértői blzottsághozo

A négy# illetve őt évig tartó könyvtárosképzés létrehozásával 
még nem fejeződött b© az eredetileg létesített könyvtártani lektorá
tus fejlődése*, Az 1952*=1953® iskolai évben a lektorátust könyvtártani 
tanszékké alakították áto 1953-ba" a tanszék ideiglenesen átvette az 
újonnan szervezett újságíró szakot is# s azt mindaddig vezetni fogja 
amig külön tanszékké nem alakuló Az 1953-1954óévben a könyvtártani 
és újságíró tanszék kebelén belül levelazőszak is létesült s ezzel még 
jobban kibővült a tanszék munkája*. Ezáltal lehetőséget adtak mindazok 
számára# akik a gyakorlatban bebizonyították rátermettségüket # hogy 
szakképzettségüket kiegészítsék és továbbfejlesszék s ezáltal teljes 
szakmai képesítést nyerjenek*, Hogy milyen nagy jelentőséget tulajdo
nítanak a ievelezőoktatásnak# illetve a rendkívüli oktatás egyéb for
máinak # látható többek között abból is# hogy a könyvtártani tanszék 
vezetője egyúttal a filológiai kar prodékánja s ezáltal a kar és az 
egyetem legfelsőbb szerveinek tagja® A tanszék leendő dolgozóinak ne
velése és a legmagasabb szakmai képzettségű tudományos utánpótlás 
biztosítása végett a tanszék mellett aspiranturát létesítettek*, Je
lenleg három tudományos dolgozó képzése folyik a különféle könyvtár- 
tudományi és bibliográfiai szakágazatokbano A jövő évben megnyílik 
a külső /extern/ aspirantüra lehetősége is®

A mégszaporodott feladatok megkövetelik a belső tanerők számá
nak szaporítását is® Jelenleg a már említett három aspiránson kivül 
három tanársegéd és egy adminisztratív munkaerő dolgozik a könyvtá
ri tanszéken*, A tanszék tanári testületének a külső előadók és mun
katársak széles táborára kell támaszkodnia® Ezek között megtalálhat- 
juk a könyvtári gyakorlat ée elmélet legkiválóbb szakembereit*, A tan
szék havi értekezletein megbeszélik azokat az alapvető elméleti kér
déseket# amelyek.az egyes tantárgyak oktatásával és módszertanával 
függnek össze*,

A tanszék valamennyi dolgozójának egyik alapvető feladata azö 
hogy saját előadásaikon kivül kidolgozzák a tansegédleteket is*, 
Ideiglenes taneszközként jegyzeteket adnak ki az egyes tantárgyak 
anyagából*, Eddig megjelent a Bevezetés a könyvtártanba# a könyvállo
mány elmélete# továbbá a szakkatalógusról és az olvasóval való fog
lalkozásról szőlő jegyzet és egy szöveggyűjtemény a Bibliográfia 
alapjai cimti tantárgyhoz® A jegyzeteken tovább dolgoznak# egybeve
tik a gyakorlattal# kiegészítik és fokozatosan tankönyvekké dol
gozzák át® Eddig már elkészült a Bevezetés a könyvtártanba és most 
dolgoznak a szakkatalógusról szőlő tankönyvön® A tanszék tervbe 
vette# hogy 1960-ig minden tantárgyból jegyzetet# illetve tanköny
vet adnak ki*>

A könyvtárszak iránt igen nagy az érdeklődés és mindig több 
a jelentkező# mint ahányat fel lehet venni*, Ezért a felvételi eza- 
bályzat értelmében nemcsak a középiskolában elért tanulmányi ered
ményt és az általános műveltséget veszik figyelembe# hanem azt is#
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hogy megvannak-*.© az előfeltételek a leendő hivatáshoz 8 azaz, hogy 
Neumann szavaival éljünk# fellelhető-e bennük "a kultúra apostolának" 
elhivatottsága, mely nélkül senki sem válhotik rendes könyvtárosáé* _ 
A hallgatók túlnyomó része nők közül kerül ki, s itt egészben vev© 
azt a fejlődést látjuk, mint a Szovjetunióban, ahol a könyvtárosság 
főleg női foglalkozás.

Három évvel ezelőtt hozzáláttunk a könyvtárosképzés egy másik, 
eddig elhanyagolt szakaszának kiépítéséhez, nevezetesen a középfo
kú szakiskolák szervezéséhez. Ez az iskolatípus a szovjet könyvtá
ros technikumoknak falai meg* A könyvtárlaképzés eleinte esek egyik 
tagozata volt a prágai, brnoí és bratislavai gimnáziumoknak, ma pe- 
di'g egyik ágazata a népművelési i - kóláknak* a  szőbanforg iskola 
négy éves és az a feladata, hogy könyvtáros középkádereket neveljen. 
Bizonyos, hogy a felsőfokú könyvtárönképzéshez hasonlóan itt is sor 
kerül majd bizonyos szervezeti módosításokra, de mivel nagy szükség 
van szakmailag képzett középkád©rékro j a könyvtárosképzésnek ez a 
formája a jövőben is fenn fog maradni*

A leendő könyvtárosok képzésének és nevelésének kérdés© nem
csak az illetékes iskolák problémája, hanem egyúttal válasz mind
azoknak a közös kérdésér©, akik a könyvtárügy iránt érdeklődnek, s 
azt szeretnék tudni, milyenek lesznek könyvtáraink a közeli ős tá
volabbi jövőben* Szimbolikus jelenségnek kell tekinteni, hogy a 
leendő könyvtáros-utánpótlás nevelésének munkájában a legkülönfé
lébb szervek képviselői vesznek részt, bár könyvtárügyünk szerveze
tileg eddig még nincs egyesítve és a felügyelet szempontjából is 
megosztott* A könyvtártani tanszék - legjobb szakembereink tiz éves 
erőfeszítésének és önfeláldozó munkájának eredménye - sok vonatko
zásban éppen azon dolgozik, amire mindannyian közösen törekszünk, 
nevezetesen az egységes könyvtárhálózat megteremtésén*

•> Knihovna, 1955* 4-5*sz, 162-167*lap*


