
- 31 -

Egger, E.:
A KÖNYVTÁROS-UTÁNPÓTLÁS AKTUÁLIS PROBLÉMÁI

Előszó
Münchenben egy kis bizottság ... megbízott azzal, 

hogy készítsek egy előzetes beszámolót a könyvtáros- 
utánpótlás nehézségeiről. Nem valami, gazdag bizonyí
tó anyaggal ellátott, tudományos értekezést Írtam. 
Ilyesmiről szó sinos! Egyszerűen papírra vetettem né
hány szerény gondolatot és különböző véleményeket; ez 
vagy igazolni fogja egy, a FIAB /Könyvtáros Egyesüle
tek Nemzetközi Szövetsége. -Szerk./ kebelén belül 
megindítandó megbeszélés indokoltságát, vagy pedig,
- ellenkezőleg - , minden további vitát feleslegessé 
tesz. Csak ezután kerülhet sor egy alapos, részletes 
tanulmányra, amely akkor lesz valóban hasznos, ha & 
lehetséges gyakorlati megoldások előadására szorítko
zik.

A FIAB 22. ülésén, 1956-ban, Münchenben, egy kis "ad hoc" bizott
ság ült össze, hogy szóvá tegye a szakmai képzés kérdéséit. Néhány év
vel azelőtt a FIAB-FID+-UNESCO -vegyes bizottság alakult ennek a kér
désnek a tanulmányozására. Zárójelsntésében Madame Suzanne Briet elő
adta, milyen eredménnyel jártak az érdekelt országokban végzett vizs
gálódások. Nyilvánvalónak látszott, hogy a szakmai képzés ügye haladó 
irányzatot mutat. Mégis - a több országban folytatott intentiv propa
ganda ellenére is - az utánpótlás közös gondja továbbra is fennáll. A 
Münchenben összegyűlt bizottság felvetette a kérdést: ml az oka ezek
nek a nehézségeknek és mi módon lehetne úrrá lenni rajtuk. Megállapí
tották, hogy a szakmai képzés és az utánpótlás problémáit nem lehet 
egymástól elválasztva tanulmányozni. De vajon nem ugyanannak á prob
lémának két különböző oldaláról van-e szó?

Közelebbről megvizsgálva a dolgot, azt látjuk, hogy a tudományos 
/N ű u i z q t közi Dokumentációs Szövetség. - Szerk./
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személyzet — vagyis a könyvtárosok - utánpótlása nehézségeinek az okáé
it két csoportba oszthatjuk; az első többé-kevéabé kívül esik hatóké- 
pességünk területén, a másik tőlünk függ*

Az okok első csoportja lélektani és anyagi természetű* Nagyon meg- 
ragadóan beszél erről Georg Leyh "D.ie Bildung des Bibliothekars" /"A 
könyvtárosképzés"/ c. munkájában* utal itt arra* hogy a könyvtárosi hi
vatás két ellentétes világot foglal magában; az egyetemes tudomány és 
az aprólékos adminisztrálás világát* Ezekben könnyén elvész az* akiből 
hiányzik a legfőbb erény; a valóságérzék* a lehetőségek megérzése* egy
szóval a józan ész* Ezért gyakori egyes kollégáinknál az elégedetlenség 
érzése* amely olyasféle félezegséget okoz náluk* mintha egy holdbéli 
ember kerülne a földre* Ezzel pedig nem igen csalogathatjuk a fiatalo
kat a könyvtárosi pályára*

És mit mondjunk ennek a lélektani problémának a másik oldaláról? 
Az első típus után itt áll előttünk a másik fajta könyvtáros; ez is 
elégedetlen lévén* könyvtárosi munkáján kívül* annak rovására fejti ki 
tevékenységét! ez is a nyugtalanság jele* Az egyensúly hiányának egy 
másik megjelenési formája - valamennyi eset közül a legkényesebb és 
legsúlyosabb - a hivatását szerető könyvtárosé* aki az eszmék magasla
tára emelkedve* meg van győződve* hogy kulturális missziót tölt be eb
ben a világban* Sajnos* manapság* az Istenné emelt anyagi jólét utáni 
hajszában* senki nem látja meg benne egy szent lángnak a fáklyahordozó
ját* amely egy ilyen szép hivatás kiváltsága* 0 pedig visszahúzódik 
elefántcsonttornyába s onnan legfeljebb védekezik* Eggyel több ok*hogy 
ez a pálya ne vonzza a fiatalokat I Ne csodálkozzunk azon* hogy ezek 
belső ellentétek a külső véleményekben is tükröződnek* vagy azon* hogy 
e vélemények előhívják áe növelik a belső ellentéteket* Leyh is céloz 
erre tanulmányában és példaképpen idézi Rilke ás lelbnitz ellentétes 
kritikáit.

De a lélektani nehézségek nem az egyedüliek* amelyek akadályai 
annak* hogy fiatal tanárok ezt a hivatást válasszák* Vannak anyagi aka
dályok is* Abban mindenki egyetért* hogy a könyvtárosi pálya nem tartom 
zik a legjobban dotált foglalkozások közé* legalább is a legtöbb or
szágban nem* Senki sem gondol itt a szabad pályákkal való összehason
lításra* de még a tudományos és közigazgatási alkalmazottakhoz viszo
nyítva is .*• a könyvtáros gyakran társadalmilag alacsonyabban lévőnek
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érzi magáit. Szigorúan anyagi szempontból nézve se csodálkozzunk, hogy 
ennek a hivatásnak utánpótlási nehézségei vannak a fiatal nemzedék kö
rében, amely - csaknem mindig - föláldozza eszményképeit az azonnali 
nyereség, az elpuhitő kényelem, az egészségtelen fényűzés oltárán. Az. 
sem meglepő, hogy a legtöbb ember úgy tekinti ezt a mesterséget, mint 
&z értelmiségi könyvkukacok vagy legalább is a félénkek, ílgyeatílehek, 
harcképtelenek menedékét, akik - legalább a dolgok erejénél fogva - 
ezen a területen karriert csinálhatnak. Márpedig ez a néhány lélektani 

• Megjegyzés elegendően bizonyltja, hogy a könyvtárnak különlegesen ki
egyensúlyozott emberekre van szüksége.

Az elmondottakhoz hozzáfűzhetjük még azt a tényt, hogy könyvtáros- 
jelöltjeinktől, az egyetemi végzettségen kivül, egy hosszú s általában 
rosszul fizetett gyakorlati idő alatti, sokszor túlzásba vitt technikai 
kiképzést is megkívánunk. Igaz, mindig akadnak filológusok, történészek 
akik, jobb hijján, ezt a pályát választják, mint kenyérkeresetet. De le 
hetetlenség, a jelenlegi helyzetben, azt kívánni egy jogásztól, kémikus 
tői, mérnöktől, hogy lemondjon jobb kereseti lehetőséget igérő pályájá
ról a miénk javára a ezenfelül a gyakorlati kiképzés, hosszadalmas útját
is végigjárja.

A probléma tehát a következő; mit tehetünk annak érdekében, hogy 
könyvtárainknak reménye legyen az utánpótlás megoldására? És még egy 
kiegészítő kérdés: mennyiben kell vagy lehet változtatni a'könyvtárön
képzés módszerein ennek á célnak az elérése érdekében?

Ezt az összetett kérdést meg kell oldani s csak úgy lehet megolda
ni, ha megtaláljuk a minden igényt kielégítő megoldást. S éppen ez az, 
amiben a nemzetközi együttműködés nemcsak lehetséges, hanem szükséges 
is, sőt nélkülözhetetlen.

Nézzük a kérdés anyagi oldalát. Svájcban nincs olyan szövetségi 
törvény, amely szabályozná a könyvtárak éé könyvtárosok helyzetét. El
lenkezőleg, ahány kanton és város, annyi kantonális és városi törvény* 
Ez a sokféleaég nem hasonló-e a nemzetközi életéhez? Egy akció mégis 
lehetséges volt. A Svájci Könyvtárosok Szövetsége először is összegyűj
tötte a fizetésekre vonatkozó statisztikai adatokat} azután, összeha
sonlításul, elővette a pedagógusok fizetésére vonatkozó adatokat,amely 
n vita alapjául szolgált* E vita eredményeképpen sikerült fizetéseme
lést elérni* Éppen ezért nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy a FXAB,
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a kérdés alapos tanulmány ©sásából k iin d u lta ,, hozzájárulhatna a könyvtá
rosok helyzetének meg ja v ítá s á h o z , amely kétségkívül az elaő lényeges 
lépés lenne az utánpótlás problémájának megoldásához®

Azonban, mint mondottuk, ©z a probléma nemcsak anyagi, hanem lélek
tani természetű iaj a kettő egyébként szorosabb kapcsolatban áll egymás
sal, mint gondolnánk. A lélektani problémának viszont - amint ezt hang
súlyoztuk - szintén két oldala tan: a társadalmi elismerés és a szemé
lyes magélégádettség kérdése. Igazak volt azoknak, akik azt állították, 
hogy a könyvtárosok legutolsó nemzetközi kongresszusa legalább akkora • 
súlyt helyezett mesterségünk társadalmi elismertetésére, mint á kitűzött 
vitatémák felvetésére. Elismerjük, hogy az U2SES0O már lendített intézmé
nyeink helyzetén. Be nem lehetne-e, nem kellene~e fokozni a propagandát, 
hogy e gyss er sminde ök orr a eltűnjön a könyvtárosról alkotott nevetsége® 
kép, ahogy azt Spitzweg festménye ábrázolja, hogy Így megkönnyítsük a 
hitelek, az anyagi eszközök engedélyezését? Senki sem próféta a maga 
hazájában! a nemzetközi együttműködés felolvasó körutak, vándorkiállí
tások, újságcikkek formájában sokat használhatna nekünk ezen a terüle
ten. Az ilyen Irányú erőfeszítések kétségtelenül megkőnuyitenék az után
pótlást, hiszen természetesen mindenki szívesebben választ egy általáno
san megbecsült mesterséget.

A társadalmi tekintély azonban csak kevés embert tesz boldoggá fog
lalkozásában. Aki az ember nevet ki akarja érdemelni, annak belső meg
elégedettségre van szüksége, arra, hogy munkája természetében és minő
ségében örömét lelje, s ne csak személyes érdeklődést érezzan iránta, 
hanem azt is lássa, hogy munkája valóban hasznos. Márpedig - figyelmes- 
tat Gaorg Layh - a könyvtárosi munka könnyen száraz, mechanikus admi
nisztrációvá válik, vagy pedig magányos tudományos tevékenységgé. Per
sze sok mindent megpróbáltak már, hogy ezen a kettős veszélyen segítse
nek, de, mondja leyh, hiába /l2-l4.1./.Ugy hisszük azonban, hogy itt is 
meg kell találni a megoldást: bibliográfiai munkák, propaganda-/olya8Ó~ 
szolgálati/ tevékenység formájában stb. És itt is nagyon hasznos lenne 
a nemzetközi véleménycsere.

Az utánpótlás megkönnyítésére nemcsak az anyagi, hivatásbeli és 
lé le k ta n i  h elyzete n  kell változtatni! módosítani kell a technikai ki
képzés programját, legalábbis bizonyos területeken. Amire mi törek
szünk: f i a t a l ,  képesített tanárok toborzása, nem pedig olyanoknak az
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összegyűjtse, akik máshol megbuktak# És itt nem szabad elfelejtenünk,A\hogy a könyvtáros pálya jobbára /60-7Q Jí-ban/ rátermettség, természet, 
semmint értelmi kiképzés kérdése. Leyh is megerősíti ezt az állítást és 
ezért mer beszélni, a könyvtárosra gondolva, sui generis-emberről /homo 
bíbliothecarius/. De akkor miért ne: vehetnénk szemügyre az emberekét a 
diploma megszerzésé előtt? A reformnak kétféle lehetőségét tudjuk nagyon 
jél elképzelni; az egyetemi hallgató 1/ az egyetemi félévek közötti va
kációkban tanfolyamon vegyen réaztj, 2/ valamilyen tudományos intézeti, 
szemináriumi stb. könyvtárban dolgozzék, ami az utánpótlás eszményi he
lye és nem egy hallgató számára damaszkuszi ut, arról nem is beszélve, 
hogy igy képet alkothatunk képességeiről, mielőtt elvennénk. Hátha van 
még mesterségünk wezotérikusw-nak nevezett /csak beavatottak Számára 
hozzáférhető/ tudománya: a könyvismeret, könyvtörténet, könyvtártörté
net: ezt minden fiatal könyvtáros könnyen megtanulhatja könyvtári tevé
kenysége első éveiben. A gyakorlattal összekapcsolva ezek a tanfolyamok 
esak még gyümölcsözőbbek lennének. Hogyan szervezzünk ilyen tanfolyamo
kat, hogyan módosítsuk ebben az értelemben könyvtárosképzésünket: Íme a 
vitatémák a FIAB bizottsága számára. As ösztönzést megadtuk ebbe'az 
irányba. A tervek ezután következnek.
A szünidei tanfolyamok programja
1. év: A katalógusok és bibliográfiák használata a tudományos munkában.
2. évi A szerzeményezés kritériumáé8! elismert módjai.
3« év: Katalogizálás, bibliográfiák’összeállítása.
4. év; KönyvtárIgazgatás.

A könyvtörténetet, könyvtártörténetet az egyetemen is lehetne ta
nítani és a könyv tártechnikát melléktárgyként lehetne felvenni bizonyos 
vizsgákon. Természetesen, a tanfolyam résztvevőit legalább is zsebpénz
zel kellene .jutalmazni.

Éhhak a kiegészítő szakképzésnek az előmozdítására, fejleszteni 
kellene a nemzetközi könyvtáraacserét is, da természetesen anélkül, 
hogy ez a jelöltet költségekkel terhelné meg. Itt szükség van az UNESCO 
segítségére.

Ezzel a néhány megjegyzéssel, úgy hisszük, rámutattunk arra,hogy 
az utánpótlás kérdése szoros kapcsolatban van a könyvtárosképzés kér
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désével, továbbá, hogy a probléma ©léggé összetett és ezért szükség 
van egy nemzetközi b iz o tts á g b a n  v a ló  megvitatására* Tegyük még hozzá, 
hogy gyakorlatilag mégsem le h e t s é g e s  a kérdést nemzetközi sikon megol
dani, mivel az életfeltételek a világ minden részén mások és mások; 
legfeljebb talán agy-agy v i l á g r é s z r e  érvényes megoldást találhatunk. 
Mindezek ellenére, szü kséges és jogos a közös erőfeszítés ebben az 
irányban. Hivatásunk, amely a dokumentáció szolgálatában áll, ezáltal 
összekötő kapocs kell hogy legyen a technika, a tudomány ok és a kultú
ra között, és egy, a robotnak szentelt jövőben, hagyományai révén,fon
tos szerepe lehet abban, hogy őrizze azt a kis lángot, amely ott ég az  

emberek lelkében.
Megvitatandó kérdések
1/ A FIAB hozzá tudna-e járulni, legalább statisztikai adatgyűjtéssel, 

a könyvtárosok anyagi helyzetének megjavításához?
2/ A FIAB fokozhatná-e propaganda tevékenységét intézményeink és hiva

tásunk megismertetése és elismertetése érdekében?
3/ A FIAB tanulmány tárgyává teheti-e a könyvtárosi munka lélektani 

problémáját?
4/ Vitát indithat-e a FIAB a könyvtárosok szünidei tanfolyamokon vagy 

intézeti könyvtári gyakorlatokon való kiképzéséről?
3/ Intenzivebbé tehetl-e a FIAB a könyvtárosok nemzetközi cseréjét, 

esetleg az UNESCO támogatásával?

Eredeti cím? Problemes aetuelles du r© erűt ©ment dós bibiie-
T théoaires.

Megjelent; Id.bri, 1938, l,sz» 76-8l.lap,
OSzK.fordi.sz,; 1956,




