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AZ IFJÚ KÁDERÜK FEJLŐDÉSÉNEK FELTÉTELEI

A "Bibliotékára7' két egymásután következő száma Igen érdekes fe j »  
tegetéseket közölt K-, T. és Mo Skwarnlckl tollából a könyvtáros >k tu«v 
mányoa munkájáról és a f ia ta l kádereknek ezzel.kapcsolatos képzéséről. ' 
Ezek a hangok arról tanúskodnak, hogy a könyvtárosok közt érezhetőbe a 
fontos, de eajnoa nálunk eléggé elhanyagolt kérdések megvitatásának a 
hiánya. Mindkét szerző megállapítja, hogy a könyvtárosok számára lehe
tővé kell tenni a tudományos kutatást. K. T. e követelmény megvalósí
tásának fő akadályát abban lét ja , hogy az egyes könyvtárak munkaszer
vezése nem megfelelő, s ezálta l a könyvtár különféle osztályain fog la l
koztatott dolgozók számára nines mód arra, hogy olyan munkát Is végez
zenek, amely a könyvtár folyamatos szolgáltatási feladatainak kereteit 
tú llép i. A szerző helyesen mutat rá arra, hogy a feladatok egyenletes 
áe igazságos megoszlása lehetővé tenné a könyvtár valamennyi dolgozója 
számára, hegy résztvegyenek az elméleti kutató munkában.

Skwarnlckl kartársunk, aki lényegében ugyanazokat a követelményeket 
veti fe l ,  azaz síkraszáll azért, hogy a könyvtárosok számára megteremt
se e tudományos munka végzésének lehetőségeit, figyelmét a könyvtárak 
f ia ta l dolgozói rendszeres továbbképzésének kérdésére ford ítja . Joggal 
mutat rá a szerző arra, hogy e körül nincs valami rendben. Vonatkozik 
ez főleg a tudományos könyvtárakra, mert a közművelődési könyvtárak 
dolgozói számára még aránylag nagyobb lehetőségek vannak ahhoz, hogy 
a szálasai ismereteket megszerezzék és továbbképezzék magukat. A közmű
velődési könyvtárnak az a dolgozója, aki az alapvető szakképzettséget val-r̂ v 
vonyvtároa közeié© lábai, illetve könyvtáros tanfolyamon szerezte, a későbbi
ekben továbbképezheti magát egyrészt a jarocinl központi tanfolyamokon, 
másrészt az időközönként megrendezett oktatási és módszertani szeminá
riumokon. Sokkal rosszabbul állnak a szakképzettség terén a tudományos 
könyvtárak. Az egyetemek könyvtártudományi szakjainak kétszázegynéhány 
végzett növendéke nyilvánvalóan nem tudja kielégíteni tudományos könyv
táraink szükségleteit. Mage a Nemzeti Könyvtár is növeli dolgozóinak 
számát, a ez a gyarapodás évente több tucat dolgozót tesz ki. A helyzet 
arra kényszeríti a tudományos könyvtárakat, hogy olyan személyekat a l
kalmazzanak, akinek nincsen szakmai képzettségük. Ez a Jelenség, magé-

к .  a  tudományos munka problémájának margójára. »  Bibliotekarz, 
1945. 8.ez. 250~251«lap.; Skwarnlckl Merek! A "Fiatalok köre" és a 
fia ta l káderek kérdése a tudományos könyvtárakban. «  U.o. 9. az. t 
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tó i értetődően nagyon káros és hátrányosan tükröződik a könyvtárak műn- 
kájának általános színvonalán, e nem járul hozzá ahhoz, hogy a társada
lom szemében a könyvtárosi pálya Jelentősége emelkedjék.

Gyakran halljuk azt az á llítá s t, hogy a két háború közti években e 
tudományos könyvtárak dolgozóinak még kevesebb kilátásuk volt a szakkép
zésre, mert nem is volt felsőfokú könyvtárosképzés, e ennek ellenére a 
szükséges, s Igen gyakran nagyon magas színvonalú szakképzettséget ön
képzés utján e l tudták érni. Ha a szóbanforgó szempont alapján egymással 
szembeállítjuk a régebbi fe ltételeket a mostaniakkal, mindenekelőtt két 
kérdést ke ll szem e lőtt tartanunk. Először Is , a háború előtt /1930-tól 
kezdve/, az állami tudományos könyvtárak dolgozóinak vizsgát kellett le 
tenniük ahhoz, hogy e lfogla lják  а I . ,  il le tv e  I I .  kategóriába sorolt á l
lást az állami könyvtári szolgálatban. A szóbanforgó vizsga letéte le  meg
követelte, hogy a je lö lt  igen tekintélyes elméleti ismeretekről adjon 
számot a könyvtártudomány és a könyvtudomány területén és szakmai gya
korlati Jártasságot szerezzen legalább 1 évig tartó gyakorlati idő le 
töltésével* Csak sajnálhatjuk, hogy 1948-tól kezdve ezeket a vizsgákat 
felfüggesztették, mert még ma is igen jelentős ösztönző erőt képviselné
nek a szakmai ismeretek, elsajátításéhoz, főleg a tudományos könyvtárak 
dolgozói számára. Másodszor figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az 
uj társadalmi körülmények közt jelentősen megnőtt a könyvtáros káderek 
száma a háboruelőtti helyzettel összehasonlítva és ez a gyarapodás nem
csak a közmttvelődési könyvtárakban észlelhető /ahol a növekedés a leg
nagyobb/, hanem a tudományos könyvtárakban is* Befolyást gyakorolt erre 
в nagyszámú uj könyvtár - különösen szakkönyvtár - létesítése, valamint 
a könyvtárak feladatainak klozélesedése* Az állandóan szaporodó felada
tok és a könyvtárakra háruló kötelezettségek, melyek különösen az á llo - 
mánygyarapltó és a tájékoztató osztályon jelentkeznek, másrészt az az á l
talánosan elterjedt jelenség, hogy a könyvtárosok mellékkeresetre szorul
nak, nem teszik lehetővé, hogy a könyvtáros a napi munka folyamán rendsze
resen képezze magét, Ille tv e  a munka utáni Időben önképzéssel foglalkoz
zék. . ,

Világosan kell látnunk ezt a hátrányos jelenséget, hogy védekezni 
tudjunk ellene, ille tv e  meg tudjuk slőzni. Az a tény, hogy a varsói egye
tem könyvtárosi tanszékén kívül nincs biztosítva a szervezett könyvtáros- 
képzés, azt eredményezi, hogy ezzel a feladattal maguknak a könyvtáraknak 
kell foglalkoznlok. A könyvtáraknak kell felelősséget véllalniok dolgozó
ik szakmai képzettségének színvonaláért, s a könyvtárakra tartozik a dol
gozók szakmai színvonala állandó emeléséről való gondoskodás is . különö
sen sok függ e tekintetben a ttó l, hogy milyen viszonyban vannak az idő
sebb könyvtárosok a fiatalabb kollegákkal. Gondolok i t t  mindenekelőtt a 
f ia te l könyvtárosok önképzésével kapcsolatos védnökségre, érdeklődési 
körük alakítására éa fe jlesztésére. Az idősebb könyvtárosok föladata 
mindenekelőtt az, hogy a f ia ta l kollegáknak megmutassák a könyvtárban 
folyó munka széles távlata it, a könyvtáros munkájának fontos szerepét 
u művelődés és a tudomány fejlesztésében, a társadalmi haladásért folyó 
uarcban. Хцпек a tudatnak kell áthatnia a könyvtáros munkáját, mozgósí
tania kell a könyvtáros minden képességét arra, hogy a könyvtár a lehe
t i  legjobb eredményeket érje e l. Ahhoz, hogy a f ia ta l könyvtárosban ki
alakítsuk ezt a bázist, megfelelőképpen irányítanunk kell önképzését.
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Ügyelni t e l i  a fiatalok olvasására, ébreszteni és fe jleszten i k e l! ér
deklődési körüket, neiy nem szorítkozhatik csupán egy szűk munkaterület 
re, ille tv e  csupán egy problémára, hanem a könyvtárosi feladatok legszé
lesebb körét ke ll, hogy fe lö le ljék , kapcsolódva az egyetemes művelődési 
problémákhoz.

Az Idősebb könyvtárosok gondoskodásának arra kell irányulnia, hogy a 
fia ta l dolgozókat önálló munkára neveljék. Ennek az igyekezetnek nemcsak 
a könyvtár szolgáltatási feladataira kell szorítkoznia, hanem ki kell ter- 
jeszkednie az elméleti kutatómunkákra íb . Könyvtáraink f ia ta l dolgozói sz&‘ 
mára lehetővé kell tenni, hogy olyan kutatómunkát végezzenek, mely toapcso'i 
latban van az általuk e llá to tt funkcióval. Időt és feltételeket ke ll biztosi 
s.itani számukra, mely lehetővé tenné saját munkájuk kritikai elemzését ás 
azt, hogy a konkrét tapasztalatokból elméleti általánosításokat tegyenek. 
Ez az idő nem vész kárba, mert a kritikai elemzés arra vezethet, ille tv e  
kell hogy vezessen, hogy a gyakorlati tevékenység módszerei jobbak és tö
kéletesebbek legyenek. A könyvtárosság a legtökéletesebb példája egy olyan 
szakmának, amelyben a gyakorlat és az elmélet szoros kapcsolatban vannak 
egymással, s amelyben a módszertani és szervezési problémák elméleti f e l 
vetésétől és megoldásától függ a helyes és eredményes tevékenység. Nyug
talanító jelenség a Jelenlegi lengyel könyvtárügyben az, hogy szakfolyó
iratainkból szinte teljesen hiányoznak az olyan szakcikkek, amelyek kri
tikailag elemzik a könyvtárosi munka módszertanát. Hiányoznak például 
olyan munkák is ,  amelyekkel igen gyakran találkozunk a külföldi könyvtá
r i  folyóiratokban. Megemlíthetők a katalogizálás módszertanára vonatkozó 
fe jtegetés, különösen pedig a tárgyszókatalógus problematikája. Ez annál 
is kevésbé érthető, mert ilyen dolgozatokhoz minden könyvtáros számára 
elegendő anyagot nyújt a mindennapi gyakorlati munka. I t t  csupán arról 
van szó, hogy a problémákat meg kell tudni figye ln i, átgondolni és f e l 
vetni. A gyakorlati könyvtárosi munka, amely a könyvtári dolgozókban ki
fe jle s z t i az összhang és a módszeresség iránti mértéket, megteremti a 
könyvtárosok tudományos munkájához szükséges fe ltéte leket, s k ife jle s z t i 
bennük a megfelelő szellemi diszpozíciókat,.

A könyvtárak vezetőinek ез az egyes könyvtári osztályok munkájáért 
fe lelős könyvtáros oknak egyik legfontosabb kötelezettsége kell hogy le 
gyen aJf ia ta l káderek önképzésének és munkájának irányítása. Ettől függ 
a könyvtárosi szakma jövője és fe jlődési perspektívája, e t t ő l  függ 
könyvtáraink megfelelő színvonala és alkotó szerepe a társadalom életé
ben.

Bibiiotekarz, 1956. 2.sz. 26-28.lap


