
Kovács Máté

S Z O C I A L I S T A  K Ö N Y V T Á R O S  K É P Z É S  
(A z  európai szocialista országok könyvtárosképző főiskoláinak 

és egyetemi tanszékeinek II. nemzetközi konferenciája Berlinben,
1962. május 20-26. között.)

!• ELŐZMÉNYEK

A z európai szocialista országok könyvtárosképző főiskoláinak és egyete

mi tanszékeinek I. nemzetközi konferenciája Prágában volt 1958. mÁrciuus 25-27- 

én. Ez az I. konferencia a szocialista országokban kialakult vagy kialakulóban 

lévő felsőfokú könyvtárosképzés célkitűzéseivel, szervezeti kereteivel és oktatá

si formáival foglalkozott. A  konferencia anyaga külön kiadványban is megjelent 

a KNIHOVNA 1959. évi köteteként. A z azóta bekövetkezett változásokról, re

formokról a közös dokumentációs kiadvány: az Informationsbuliet in  dér 

T e i ln ehm er  dér K o n fe r en z  dér  B ib l io thekar ischen  H ochschu lsaus-  

bildung 1-3. sz. adott tájékoztatást.

2. CÉLOK ÉS FELADATOK

A  szocialista országok felsőfokú körryvtárosképzésének II. nemzetközi kon

ferenciája a szakképzés tartalmi kérdéseit, ül. ezek egyes legsürgősebb és @g~ 

fontosabb problémáit tűzte napirendjére. Annak megvitatása és lerögzitése volt a 

központi cél, hogy a könyvtártudománynak, ill. a biökológiának melyek azok az 

ismeretágai, amelyek a szocialista országok könyvtárosainak szakképzésében a 

felsőfokon szerepet kell, hogy kapjanak, ezek milyen továbbfejlesztését és rend

szerezését milyen szemlélettel és módszerekkel kell biztosítani, továbbá, hogy 

a szorosan vett szakismereteken túl, milyen kiegészítő ismeretágak (pl. tudomány- 

történet, irodalom- és művészettörténet stb.) oktatására van feltétlenül szükség. 

Lényegében tehát a szakképzés tantárgyainak megállapítása, ezek tárgykörének, 

kutatási szemléletének és módszereinek a körvonalazása lett a II. konferencia 

feladata.

A  könyvtárosképzés szaktárgyadnak megáilapitása egyszerre több okból is
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égetően sürgőssé és fontossá vált az elmúlt evek soráru Mindenekelőtt azért, 

mert a bibliológiai, ül, könyvtártudományi szakkutatás általában a témák kiválasz- 

ásában és feldolgozásának szemléletében, módszereiben és színvonalában is, az 

egész terület tudományelméleti problémáinak tisztázásában is erősen elmarad a 

szocialista országok könyvtárügyének forradalmi lendülettel fejlődő gyakorlata 

mögött. Már pedig a felsőfokú könyvtárosképző intézményekből most kikerülő fi

atal szakembereknek olyan elméleti és történeti szakismeretekre és olyan gya

korlati jártasságokra és készségekre kell szert tenniük, ami a szocialista orszá

gok élő könyvtári gyakorlatán alapszik, ennek a tudatos és tervszerű továbbfej

lesztését szolgálja* Vagyis mielőbb összhangot kell teremteni a szocialista könyv

tári gyakorlat tudományos szükségletei és a felsőfokú könyvtárosképzés ismeret- 

anyaga és módszerei között.

De romos es sürgős feladat ez azért is, mert ma még a szocialista orszá

gok felsőfokú könyvtárosképzésében - a különböző társadalmi—történelmi fejlődés 

szükségszerű következményeként -  mind az oktatási formákban, mind pedig az 

oktatás anyagában és módszereiben lényeges és nem mindenben indokolható el

térések mutatkoznak. Mindenképpen kívánatos, hogy a továbbiakban a megköze

lítően azonos társadalmi szükségletek kielégítését szolgáló szakemberképzés for

mái , tantervei, programja és módszerei fokozatosan közelebb kerüljenek egy

máshoz.

Végül megvilágítja a feladat jelentőségét a szakképzésben részt vevő hall

gatóság viszonylag magas és előreláthatóan tovább növekvő száma is. A  konfe

rencián részt vevő 7 szocialista ország 4 önálló főiskoláján és 19 egyetemi 

vagy főiskolai önálló karán Ül. intézetében és tanszékén összesen tehát 23 in

tézmény munkájáról és együttesen mintegy 15 500 hallgató tanulmányáról van 

szó. Egyre fontosabb, hogy szakképzésük minden tekintetben korunk színvona

lán történjék. Hozzá kell ehhez venni a középfokú és felsőfokú technikumi szin

ti könyvtárosképző intézményeket és azok ennél is nagyobb számú hallgatósá- 

gát, mert ezek oktatási anyaga is - legalább is bizonyos mértékig -  a felsőfo

kú oktatás által elért eredményekre támaszkodik.

Pehát mindent egybevéve az alapvető tartalmi problémák tisztázását va 

lóban soron következő időszerű feladatnak kell tekinteni.

Máris előre lehet bocsájtani, hogy rnind a korszerűsítést, mind a tervszerű 

közelítést ez a konferencia jól szolgáltét és jelentős mértékben előbbre vitte. 

Ezzel a szocialista országok együttműködését és kölcsönös segítségnyújtását

ezen a területen is tovább szélesítette és elmélyítette,
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3. RÉSZTVEVŐK

A  II. nemzetközi konferenciáit a prágai határozatnak megfelelően a Berlini 

Humboldt Tudományegyetem Könyvtártudományi Intézete készítette elő. Ki kell 

emelni, hogy az Intézet mind a konferencia programjának megtervezésében* mind 

pedig annak megvalósításában kimagaslóan jó munkát végzett. E mintegy két ©— 

vi nívós és következetes előkészítő és mindenre kiterjedő szervező munka nagy 

mértékben elősegítette azt, hogy a konferencia eredményesen végezhette el a 

munkáját. A z  előkészítő munkát Dr* Horst Kunze, az Institut fúr Bibliotheks- 

wissenschaft dér Humboldt-Und versi tát zu Berlin igazgatója* tanszékvezető pro

fesszor, a Berlini Staatsbibliothek főigazgatója irányította. Vezető munkatársai 

voltak: Dr. Othmar F e y l  a tanszék professzora, Dr. Ruth Unger  docens, Dr. 

Haris Lül f ing docens* A  titkári teendőket Priedrich K e s t l e r  tanársegéd lát

ta el. Közreműködésükkel jelentős mértékben elősegítette a konferencia sikerét 

a Humboldt egyetem rektora, aki megnyitójával elindította a munkálatokat és Kurt 

Brückmann, az NDK Felsőoktatási Államtitkársága Könyvtári Osztályának ve

zetője, aki különösen az NDK könyvtárügyének és különféle könyvtártípusai 

munkájának helyszíni megismerésében nyújtott nagy segítséget.

A  konferencián az európai szocialista országok részéről a következők 

vettek részt:

Bulgáriából: Dr. Todor B o ro v  egyetemi tanár, a Szófiai Tudományegye

tem Könyvtártudományi intézetének igazgatója,

Csehszlovákiából: Dr. Jaroslav Drtina kandidátus, a Prágai Tudomány- 

egyetem Könyvtártudományi Intézetének igazgatója,

Lengyelországból: Dr. Krystyna Rem erow a  a Varsói Tudományegyetem 

Könyvtártudományi Intézetének vezetője és Dr. Ksawery Sw ie rkow sk l ,  do

cens a Varsói Könyvtártudományi Intézetben,

Magyarországról: Dr. K o v á c s  Máté egyetemi tanár, a Budapesti Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékének vezetője,

a Német Demokratikus Köztársaságból: Dr. Horst K u n z e  professzor, Dr. 

Othmar P ey l  professzor, Dr. Kurt Brückmann osztályvezető, Dr. Ruth Unger 

docens, Dr. Hans Lül f ing docens* Részt vett még a tanácskozásban: Dr. Jó

séi K o b l i t z  az Institut für Dokumentation igazgatója és Rudolf H e s s e  a 

Deutsche Bücherei főigazgatóhelyettese, az NDK-bán a könyvtárosok továbbkép

zésének irányitója,

Romániából: Dr. Mirdea Töm éseu  egyetemi tanár, a Bukaresti Tudomány-

egyetem Könyvtártudományi Tanszékének vezetője,

a Szovjetunióból: N, P* S zk r i ip n e v  a Leningrádi N * K • Krupszkája Könyv-
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cárosképző Főiskola rektora, A .S . Bar inov ,  a Moszkvai Könyvtárosképző Fő

iskola rektorheiyettese, és K .L  Abramov, a Moszkvai Könyvtárosképző Fais

kola tanszékvezető tanára,

A  tanácskozásokban te Hát hét európai szocialista ország csaknem minden 

felsőfokú könyvtár őskép ző intézménye képviselve volt. Nem volt közvetlen szemé

lyes képviselete a. felsőfokú könyvtárosképző intézmények közül a Szovjetunióból

a Harkovi és Ulan-Udei Könyvtárosképző Faiskolának, valamint a szövetségi 

köztársaságok egyetemi és főiskolái keretében működő tiz konyvtárosképző fa

kultásnak ül. tanszéknek (Minszk, Tbüisz% Alma-Ata, stb.), Lengyelországból a 

Wroclá-w-i és a Lodz-i egyetemi tanszéknek és Csehszlovákiából a pozsonyi e- 

gyetemi tanszéknek.

A z előkészítés során ismételten érdeklődés nyUvánuit meg* a konferencia 

iránt Jugoszlávia, és a Koreai és a Vietnami Népi Demokratikus Köztársaság, 

valamint Kuba részéről. Meghívást is kaptak megfigyelő küldésére, de ezek kü

lönböző okokból kifolyólag nem vehettek részt a tanácskozásokon. A  konferen

cia anyagát azonban valamennyien kérték. Meghívást kapott az UNESCO is, de 

képviselő helyett csak udvarias kimentés érkezett. A  távolmaradás nyilván po

litikai okokból történt, (az NDK-ba nem akartak képviselőt küldeni), mert a prá

gai konferencián az UNESCO képviselője is részt vett és egyébként a konferen

cia iránt feltűnő érdeklődést mutatott.

4. PROGRAM. MUNKAREND. EREDMÉNYEK

A  berlini előkészítő bizottság - a részt vevő országok képviselőivel e -  

gyetértésben - a bibliológia, ili. a könyvtártudomány néhány olyan ismeretágá

nak tudományelméleti és kutatási, pedagógiai és módszertani problémáit kívánta 

napirendre tűzni és megvitatni, amelyek a felsőfokú könyvtárosképzés korszerű 

kiépítése szempontjából különösen jelentősek. A z elgondolás az volt, hogy az 

egyes szakismeretágak jelenlegi helyzetéről, legfontosabb tudományelméleti és 

kutatási, pedagógiai és módszertani kérdéséről marxista szemlélettel, igénnyel 

előzetes referátum készül, amit a résztvevők - kívánságuknak megfelelően - 

orosz, német vagy francia nyelven jóval a konferencia megnyitása előtt meg

kapnak, s igy minden résztvevőnek módja lesz a felmerülő problémák alapos 

tanulmányozására és álláspontjának a kialakítására. A  terv szerint a referátu

mok gondosan mérlegelt munkamegosztással készültek el. Lehetőleg úgy, hogy 

egy-egy ország képviselőire csak egy feladat jusson s az is lehetőség s ze 

rint olyan legyen, amire vonatkozóan ott nagyobb tapasztalattal és elméleti fel- 

készültséggel rendelkeznek.

E jól átgondolt tervet lényegében sikerült megvalósítani. A  tervbe vett



referátumok - egy kivételével -  elkészültek és a résztvevokhöz i időben meg

érkeztek, Ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a konferencia résztve

vői a tárgyalásokon a felmerülő lényeges problémákat kiemelhették és közvet

len formák között megvitathatták,: A  kérdések tisztázásának e magasabb formá

ja nemcsak közvetlenebb légkört teremtett, hanem szükségképpen tükröződik 

ez a konferencia eredményeit összefoglaló ajánlásokban és javaslatokban is*

A  konferencia programját és munkarend] ét, a megvitatásra kerülő referá

tumok tárgykörét és készítőjének nevét adatszerűén az alábbi összeállítás tün

teti fel:

Május 21. (hétfő):

9 óra: ünnepélyes megnyitás. Megnyitót mondott a Humboldt Egye

tem rektora, A  munkarend megállapítása, A  tárgyalást vezető elnökök megvá

lasztása a záró jelentés összeállítására.

11.30 óra: "A  szovjet könyvtárügy szervezetének alapvető problé

mái." S, A . Bar lnov  (Moszkva).

15 óra: ” A  könyvtárosok szakképzésének irányelvei a Szovjetunió 

felsőfokú könyvtárosképző intézményeiben." M P. S zk rüpnev  (beningrád), to

vábbá

17 óra: " A  szovjet könyvtártudomány tárgyköre és feladatai a kom

munizmus építésének kibontakozó szakaszában." K.I. Á b rám ov  (Moszkva).

Május 22. (kedd) :

§ óra: " A  könyvtártudomány tárgyköre és kutatási módszerei."

Horst K unze  (Berlin).

11.30 óra: " Pszichológiai és pedagógiai problémák a könyvtárügyben." 

FYantiéek Hyhlik docens (Prága).

15 óra: " A  könyvtártörténet, mint egyetemi tantárgy.” Ksawery S w ie r -  

kowski (Varsó), és " A  könyvtártudományi szaktárgyak rendszere." Krystyna 

Remerowa (Varsó).

Május 23. (szerda):

9 óra: " A  könyvtártörténet fontosabb tudományelméleti és pedagógiai 

problémái.” K o v á c s  Máté (Budapest).

11.30 óra: ”A  bibliográfia, mint egyetemi szaktárgy.” Todor B o rov

(Szófia).

13 óra: ” A  tudományismeret, mint felsőoktatási tantárgy a könyvtáros- 

képzésben.” Othmar P e y l  (Berlin).

Május 24. (csütörtök):
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11 óra.: HA z eredmények és ajánlások” c* záró jelentés tervezetének 

megvitatása és elfogadása a konferencia munkájáról.

A  záró jelentés általánosságban leszögezi, hogy az egyetemi és főiskolai 

könyvtárosképzés célját, feladatait és formáit, oktatási anyagát és módszereit min

denben a szocialista könyvtáros hivatás valóságos szükségletei szerint ken meg

állapítani. A  továbbiakban körvonalazza a marxista könyvtártudomány tárgykörét, 

kutatási szemléletét és módszereit, valamint legfontosabb ismeretágait: a könyvtár

tant, az olvasó- és olvasásismeretet, a könyvtártörténet, továbbá a könyvismeret 

és könyvtörténet, a bibliográfia és dokumentáció, végül a tudomány-ismeret és tör

ténet szerepét és jelentőségét a könyvtárosok szakképzésében. Nyomatékosan a- 

járüja, hogy a szocialista országok felsőfokú körryvtárosképző intézményei folytas

sák a felmerült elméleti és módszertani problémák vizsgálatát. Ismertessék egymás

sal rendszeresen az elért eredményeket. Küldjék meg egymásnak kiadványaikat 

és oktatási segédanyagaikat. Adjanak tájékoztatást egymásnak az oktatás szerve

zetében és tartalmában bekövetkezett további változásokról. Egyben a határozatok 

magukban foglalják azt is, hogy a II. konferencia referátumait és az azokkal kap

csolatos vitaanyag lényegét, valamint a záró jelentést a Humboldt Egyetem könyv

tártudományi Intézete rövidesen publikálni fogja. így a IL konferencia anyaga - 

az elsőéhez hasonlóan - szélesebb körben is hozzáférhetővé és felhasználha

tóvá válik.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a konferencia probléma^-felvetései, a refe

rátumokban és azok megvitatása során felmerülő nézetek és gondolatok, de ma

guk a zárójelentésbe foglalt eredmények és ajánlások sem tekinthetők egy folya

mat betetőzésének, a szocialista könyvtári gyakorlatban és a szocialista könyv

tárosképzésben nagyon is időszerű tudományelméleti és tudománypolitikai, peda

gógiai és módszertani vizsgálódások lezárásának. Éppen ellenkezőleg^ az egyes 

szocialista országok gyakorlatának és fejlődési tendenciáinak megismerése, a 

résztvevők nézeteinek és elgondolásainak megvitatása jó kiindulópont lehet ah

hoz, hogy most már a valóság szélesebb és mélyebb ismeretében a felmerülő 

problémák további módszeres elemzése kezdetét vegye és a szakterület alap

problémái közös erőfeszítésekkel további tisztázást nyerjenek.

5. KÖNYVTÁRI TAPASZTALATOK

A  konferencia résztvevőinek ~ a rendezőség jóvoltából - alkalmuk nyílt 

arra is, hogy az NDK egyes könyvtarait a gyakorlatban is megismerhessék. A z 

utolsó két napon (május 25-26-án) autóbusz-körutazás során ellátogattak Nie- 

megbe, Dessauba, Naumburgba, Weimarba, Jenába, Erfurtba és Gothába, ahol 

egy jól működő járási könyvtárat (Nlemeg) f egy újonnan épített s a korszerű
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könyvtári technika minden kínálkozó ienetöségevei felszereli városi könyvtárai 

(Dessau) és két nagy múltú és nagy értékű müeiTÚékkönyvfcárat (Weimar, Grotha) 

tanulmányozhattak, A  négy könyvtárban szerzett szakmai tapasztalatok nagyon 

értékesek és a jelek szerint minden szocialista országban jól hasznosíthatók:, 

Sajnos Berlin és I/ipcse könyvtárainak, dokumentációs intézményeinek a tanul

mányozása nem fért be a programba, Így éppen a legnagyobb, vezető könyvtá

rak és intézmények megismerése maradi el* Természetesen ez nem von le sem

mit azoknak a tapasztalatoknak az értékéből, amelyeket a meglátogatott könyv

tárak munkájának megismerése nyújtott*

6. A  KAPCSOLATOK 'TOVÁBBI KIÉPÍTÉSE

A z  eddigi tapasztalatok és a most szerzett személyes benyomások alapján 

kívánatosnak látszik, hogy a szocialista országok felsőfokú könyvtárosképző in

tézményeinek a körén belül is az eddiginél jobban kiépítsük, közvetlenebbé és 

rendszeresebbé tegyük a kapcsolatainkat a Szovjetunió. Csehszlovákia és az 

NDK intézményeivel* A  Szovjetunió intézményei közül elsősorban a Teningrádi 

Könyvtárosképző főiskolának, valamint egy-két kisebb szövetségi köztársaság 

a mienkhez méreteiben közelebb álló tanszékének (pl. Minszk, Tbiliszi} a mun

káját volna célszerű közelebbről megismerni. Csehszlovákiában a prágai és po

zsonyi, az NDK-bán pedig a berlini könyvtártudományi tanszékkel való kapcso

lataink szorosabbra fűzése volna kívánatos. A  közös problémáinkat együttes e~ 

rőfeszitésekkel sikeresebben oldhatnánk meg.

A z  előzetes beszélgetésekből kitűnt, hogy mind a leningrádi főiskola, mind 

pedig a prágai, pozsonyi és berlini tanszék szívesen venné a kapcsolatok bő

vítését. A  tanterv és program, a jegyzetek, tankönyvek és más szakkiadványok 

cseréjén túl, az oktatók kölcsönös tapasztalatcseréjét is készséggel támogatnák. 

Később esetleg Csehszlovákiával kapcsolatban a hallgatók egy-egy kisebb cso

portjának a tanulmányi kirándulására is gondolni lehetne. Nem kétséges, hogy a 

kapcsolatok jobb kiépítése mindhárom irányban számunkra is értékes tapasztala

tokkal és tanulságokkal járna, ezért úgy vélem, ezekre a szocialista országok 

együttműködésének általános keretein belül is különös gondot keli és lehet for

dítani®
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