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K Ö N Y V T Á R O S O K  ÉS T Á J É K O Z T A T Ó K  K É PZÉ SE  

A  P O ZS O N Y I K O M E N SK Y  E G Y E T E M E N

1976. október 29-én ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a po
zsonyi Komensky Egyetem Könyvtártudományi és Tudományos Tá
jékoztatási Tanszéke. Az ez alkalomból megrendezett tanácskozáson 
a Kulturális Minisztérium nevében szóló miniszterhelyettesen kívül 
még további két minisztérium köszöntötte hivatalosan a jubilánst. A  
gratulálok közül természetesen nem hiányozhattak a hazai könyvtár- 
és tájékoztatásügy képviselői, valamint a hazai és külföldi könyvtá
rosképző tanszékek (Budapest, Leningrád, Prága, Szombathely, Vil- 
na és Wroclav) küldöttei sem. Ennek ellenére a tanácskozás tengelyé
ben a megtett út értékelése és a jövőre való felkészülés állt. Erről a 
tanácskozás nyomtatásban megjelent anyaga (Za vySsiu úroven vyso- 
koákolského vzdelávania kniznicnÿch a informaínych pracovníkov. 
Bratislava, 1977. 81 p.) is tanúskodik. A belőle készült szemle 
FUTALA Tibor munkája.

A  Tanszék a Csehszlovákiában is kibontakozott szocialista építőmunkának köszön
heti a létét. Az ötvenes évek elején az „újarcú” nevelők — pedagógusok, népművelők és 
könyvtárosok -  ezrei kellettek ahhoz, hogy az emberek műveltség dolgában sem marad
janak el a gyors gazdasági fejlődéstől. A  „társadalmi szükségletek kielégítése jegyében való 
születés” a Tanszék további létét is meghatározta: mind a mai napig igen érzékenyen rea
gál ezekre a szükségletekre és változásaikra. Ennek bizonyításaként hadd hivatkozzunk a 
Tanszék legutóbbi években tanúsított „magatartására” , mégpedig alapítójának és mind
máig vezetőjének, Stefan PASIAR professzornak előadásából idézve: „A  Tanszék akkor 
sem maradt süket, amikor mind hangosabban jelentkezett a tudományos-műszaki forra
dalom, és nálunk, Csehszlovákiában is mindinkább napirendre került a tudományos-infor
mációs probléma... A  vitatott kérdések köréből nem hiányozhattak a könyvtárosok és a 
tájékoztatók felsőfokú szakképzésének kérdései sem... A  pozsonyi Tanszék nem habo
zott zöld utat nyitni a könyvtáros-informatikus képzés előtt. Meg voltunk győződve ar
ról, hogy... éppen ez a szimbiózissal építkező Studium lehet az egyetlen pozitív, megol
dást hozó alternatíva a mi körülményeink között. Ezt az alternatívát különösen azért fo
gadtuk el, mivel a könyvtári és az információs rendszer fejlődése a jövőben minden bi
zonnyal az egységbe fog torkollni, a szakma fejlődése pedig a klasszikus könyvtári és az új 
informatikai diszciplína integrátumává egyesül. Eközben azt is mérlegeltük, hogy mi a kö
zös a könyvtári és az információs dolgozó pályaképében. Arra a következtetésre jutot-
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tunk, hogy e pályaképeknek több közös elemük van, mint egymástól eltérő. Közösek 
bennük a politikai-eszmei, a marxista-leninista értékek, valamint a pedagógiai képességek. 
A  könyvtári és az információs szakembernek egyaránt és szükségképpen rendelkeznie kell 
a klasszikus könyvtári ismeretekkel, már csak azért is, mivel minden információs központ 
középpontjában a szakkönyvtár áll. Enélkül, illetve a könyvtári-információs állomány nél
kül a tájékoztatási tevékenység nem fejleszthető. És ugyanígy: a könyvtári szakember 
sem lehet meg anélkül, hogy ne ismerné a tudományos információ elméletét, hogy ne len
ne képes az információk beszerzésére, keresésére, gyűjtésére, tárolására, képzésére és hoz
záférhetővé tételére. Annál is kevésbé, mivel immár nálunk is az a helyzet, hogy a tudo
mányos tájékoztatási tevékenység nem korlátozódik csupán a szakkönyvtárakra és a spe
cializált tudományos információs intézményekre, hanem kifejlődőben van a megyei és a 
járási könyvtárakban is. Jól felfogott érdekünk, hogy a tájékoztatás különösen az előbb 
említett könyvtárak politikai, irodalmi osztályain fejlődjék minél pozitívabban. No és ami 
az információs rendszerek ismeretét, a korszerű információs és könyvtári technika haszno
sítását illeti, ezek valóban olyan dolgok, amiben a könyvtárak és a tájékoztatási közpon
tok egyaránt érdekeltek.”

E korszerű felismerés jegyében 1971 és 1975 között komoly revízió alá vették a 
képzést. Jellemző ennek alaposságára, hogy a szándékolt reformokat a végzett hallgatók 
körében tartott felmérés eredményeivel is szembesítették (vö. Marta MATHAEIDESOVÁ 
korreferátumával). A  megvalósított reformok végülis a következőkben összegezhetők:

1. A  könyvtárosképzés korábbi tananyagát kibővítették a tájékoztatás ismeretköré
vel, amennyire csak lehetett, integrált tartalmú kollégiumok létrehozására törekedve. Ez
zel párhuzamosan a tantervben teljesen új tantárgyak is megjelentek, így : a könyvtári és a 
tájékoztatási tevékenység gépesítése és automatizálása, az analitikus-szintetizáló informá
ciófeltárás, az informatika elmélete, a tudományos és műszaki információrendszerek, a 
korszerű irányzatok az információelméletben, a pszichoszociális problémák az informati
kában (vö. Stefan KIMLIŐKA korreferátumával).

2. A  törzsképzést szakosodási lehetőségekkel egészítették ki. A  szakosodási válasz
tékot a következőkben jelölték meg: történeti könyvgyűjtemények, gyermekek és az ifjú
ság könyvtári ellátása, bibliográfia, könyvtári és információs rendszerek irányítása, köz- 
művelődési könyvtári nevelőmunka, tájékoztatási technika, információelemzés és infor
mációs rendszerek. A  szakosodás óraszáma a teljes könyvtári-tájékoztatási óraszám 34%- 
át teszi ki, tehát jelentős mértékű. A  Tanszék személyi ellátottsága, illetve a felvehető 
hallgatói létszám nem teszi lehetővé, hogy tanévenként minden szakosodási lehetőséget 
meghirdessenek. Eddig a gyakorlatban a történeti könyvgyűjtemények, a bibliográfia, a 
gyermekek és az ifjúság könyvtári ellátása, valamint a tájékoztatási technika szakosodást 
„próbálták ki” . Ez utóbbit választó hallgatóknak audiovizuális technikai ismereteket és 
számítógépi-programozási ismereteket kellett tanulniuk, illetve két szakszemináriumon 
(számítógépes off-line, illetve ondine rendszerek) résztvenniük. A szakosodással kapcso
latos első tapasztalatok igen pozitivek (vö. Marta NOVÁKOVÁ és Stefan KIMLICKA kor- 
referátumával).

3. A korábbi egyszakos képzés, illetve másfélszakos képzési kísérletek után kétsza
kossá tették a képzést. A  lehetséges második szak választási kínálata a következő volt: an-
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goi, német, francia és latin nyelv (ez utóbbi csak a történeti könyvgyűjteményi szakoso
dást vállalók számára), szocialógiai, pedagógiai és közművelődés. A  természettudományi 
második szakok felvételi lehetőségének „kivívását”  későbbre hagyták. Az Egyetemen kí
vüli szakok párosításának lehetőségét azzal vetették el, hogy az ilyen alapdiplomákkal ren
delkezőket posztgraduális formákban kell kiképezni. (Vö. Stefan PASíAR referátumával 
és Marta NOVÁKOVÁ korreferátumával.)

4. A  körülményekhez képest korszerűsítették a szakmai gyakorlatot. Igen rokon
szenves a Tanszéknek az a törekvése,hogy a meglévő nehézségek ellenére minél több hall
gatóját küldhesse gyakorlatra a szocialista országokba. (Vö. Gabriela ËIBRITOVÀ korre
ferátumával.)

Amikor az imént vázolt reform már-már kiteljesedett, közbeszólt a véletlen, ezúttal 
a csehszlovák felsőoktatási rendszer korszerűsítésének a folyamata. Ennek általános célki
tűzése, hogy redukálja a tanulmányi időket. Az 1975/1976. tanévben sor került a könyv
táros-tájékoztató képzés tanulmányi idejének 5 évről 4 évre történő redukálására is, míg 
-  egyelőre -  a második szakok tanulmányi ideje 5 év maradt. Ez arra kényszerítette a 
Tanszéket, hogy feladja az oly nehezen kivívott kétszakos képzést. A  kényszerű „vissza
vonulást”  a Tanszék az 1971 és 1975 közötti „vívmányok” lehető legteljesebb megőrzésé
vel hajtotta végre, nevezetesen úgy, hogy a második szak elmaradásával felszabaduló idő 
túlnyomó részét, ami a teljes óraszám 27%-át teszi ki, idegen nyelvek tanulására-tanítására 
tartotta fenn. Ehhez a Tanszéknek — vállvetve az illetékes idegen nyelvi tanszékekkel — 
speciális nyelvoktatási programokat kellett kidolgoznia. A  kialakult helyzetben az idegen 
nyelvi képzést 3 tanévre, heti 8 -8  órára sűrítették, és maximálisan érvényesítették benne 
a jövendő könyvtárosok és tájékoztatók alapvető szükségleteinek megfelelő jellegzetessé
geket (fonetika, morfológia, lektori gyakorlatok). Ezért továbbra is minden remény meg
van arra, hogy a kibocsátott szakemberek nem panaszkodhatnak majd idegen nyelvi fel- 
készültségük hiányos voltára (vö. Katarina RU TTKAYO VÁ korreferátumával).

A  Tanszék további tervei között szerepel a posztgraduális képzési formák tovább
fejlesztése, a könyvtártudományi-informatikai aspirantúra jogának kivívása, aminek érde
kében -  természetszerűen -  a Tanszék személyzetét, felszerelését és egyéb működési fel
tételeit (tankönyvtár, a kutatómunka erősítése) is intenzíven fejleszteni kell. Minderre a 
Tanszék reális távlati tervet dolgozott ki. (Vö. Stefan PASI A R  referátumával.)

Fennállásának 25 éve alatt a Tanszék több mint 540- szakembert adott a szlovák 
könyvtár- és tájékoztatásügynek. (A  szemlézett kiadvány egyébként a végzettek névsorát 
is tartalmazza, amiből megtudható : közülük igen sokan vezető és irányító posztokat tölte
nek be.)
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