
tanak a könyvtárosoknak sajátos igényeik megfogalmazásában. Kétségtelen, hogy a leg
több könyvtáros csak most ismerkedik az on-line számítógépes rendszerekkel és haszná
latukkal. Ezért amikor terminált választunk, ne csak a jelenlegi alkalmazásra gondoljunk, 
hanem a könyvtár on-line igényeinek és lehetőségeinek várható jövőbeni kiterjesztésére is.

A  K Ö N Y V T Á R T U D O M Á N Y  M E G V Á L T O Z O T T  D IM E N Z IÓ I

Mathilde V. ROVELSTAD

A szerző The Changing Dimension o f Library Science c. cikkét (Lib- 
ri, Vo l.27 .1977.no.1.9—21.p.) KOVÁCS Ilona tömörítette.

A  könyvtárosság ma már önálló szakmává fejlődött, művelői speciális tanulmányok 
útján készíthetők fel. A  könyvtártudomány az elméleti bázis megteremtésére való törek
véssel kíván gyakorlati útmutatást nyújtani a gyakorló könyvtárosoknak. Ezért a könyv
tártudomány tartalma és dimenziói felölelik a könyvtárak valamennyi célját és felfedezik 
mindazokat az eszközöket és módszereket, amelyek révén a cél megvalósítható. A  könyv
tárak céljai és a könyvtárosképzés között szoros kapcsolat van. A könyvtári munkában 
szükséges felkészültség és módszerek változáson mennek keresztül, a hangsúly áttevődik, 
a terület bővül vagy szűkül, mindez a változó társadalmi igények függvénye, azé a társa
dalomé, amelyet a könyvtár szolgál, továbbá attól függ, hogy az egyre erőteljesebben meg
változó technológia milyen mértékben válik hozzáférhetővé a társadalom számára.

A könyvtáros a korai periódusokban

A 19. század előtt a könyvtárosság nem létezett önálló szakmaként. Ahhoz, hogy 
valaki könyvtáros legyen, nem volt szükséges speciális felkészültségre, a könyvtáros érté
kei veleszületett képességek voltak: jó memória, könyv- és rendszeretet, jó ítélőképesség, 
pontosság, becsületesség, udvariasság. Emellett nagy érték volt a széles körű felkészültség 
és olvasottság.

A könyvtárakat a tudósok számára hozták létre, sem a szolgáltatások, sem az állo
mányfejlesztés nem volt a könyvtáros feladata. Minden az olvasó tudásán és kezdeménye
zésén múlott. A könyvtáros főként a könyvtár őre volt. Feladata volt az anyag rendben 
tartása, egyszerű nyilvántartás vezetése, az állomány védelme és biztonsága. Ezekhez a fel
adatokhoz a szükséges tudnivaló elsajátítása nem okozott nehézséget. A  legkorábbi kézi
könyvek (Richard de Bury, Naudé) néhányat ismertettek ezek közül. Az első, aki a 
könyvtáros tudományos felkészültségét hangsúlyozta, a Sorbonne könyvtárosa, Cotton 
des Houssayer (1780) volt. Nagyobb presztízzsel rendelkező könyvtárakban szokássá vált 
írók, tudósok alkalmazása könyvtárosként.
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A  könyvtári munka mint specializáció

Az a szemlélet, hogy a könyvtáros csupán őr, a 19. század folyamán átalakult. A  tu
dományok differenciálódása, a könyvkiadás növekedése és az olvasótábor bővülése egyre 
speciálisabbá tették a könyvtáros feladatkörét.

Az újfajta tevékenység felismerése az új szituációban először Európában követke
zett be német egyetemi könyvtárakban, kiváló tudósok irányításával. A  szükséges ismere
teket felölelő új terület fejlődése és kikristályosodása indult meg „Bibliothekswissen
schaft”  néven. Martin Schrettinger kézikönyve használta először a „könyvtártudomány”  
kifejezést (1820). Meghatározása szerint ez mindazoknak az elméleti útmutatásoknak az 
összessége, amelyek a könyvtár célszerű megszervezéséhez szükségesek. Ezeket az útmuta
tásokat szerinte meghatározott alapelvekből kell levezetni, és ezen az alapon kell a könyv
tári gyűjteményekre alkalmazni. Csatlakoztak hozzá Christian Molbech (1788—1857) dán 
és Friedrich Adolf Ebert (1791—1834) drezdai tudósok. Más teoretikusok az elméleti is
meretek elmélyítésére törekedve a könyvtártudomány fogalmába beépítették a könyv
tártörténetet is. Legjelesebb képviselőjük Julius Petzhold (1821—1891) és Armin Graesei 
(1849-1917) volt.

Az első, könyvtárosok számára publikált német folyóirat a Serapeum, Zeitschrift 
für Bibliothekswissenschaft, Handschriftenkunde und aeltere Literatur (1840—70), ez 
utóbbi az irodalomtörténet és könyvtörténet elhatárolása körüli bizonytalanságokat tük
rözi.

A  könyvtártudomány területét szélesebben értelmezők a könyvtártudományba be
lefoglalták az írás és könyvnyomtatás történetét is. Ezt képviselte a Karl Dziatzko, a göt- 
tingeni egyetemi könyvtár könyvtárosa által szerkesztett „Sammlung bibliothekswissen
schaftliche Arbeiten”  és „Beiträge zur Kenntniss des Schrift- Buch- und Bibliothekswe
sens” . Dziatzko 1886-ban tanszéket kapott agöttingeni egyetemen,mint a „könyvtárosi 
segédtudomány” professzora.

A  diszciplína fejlődésében további lépést jelentett a Porosz Akadémia előírása 
(1893), amely szabályozta az alkalmazható könyvtárosok képesítését. Hasonlóan a könyv
tártudomány mint speciális ismeretek elismerését jelentette az Olaszországban kiadott ké
pesítési rendelet a Regolamento (1869), amely meghatározta a könyvtáros számára szük
séges szakismereteket.

Franciaországban létesült az első könyvtárosképző intézet, az École des Chartes 
(Paris 1821). Bibliográfia, katalogizálás, katalógusok, könyvtörténet tantárgyakat oktat
tak, a könyvtárszervezés és irányítás azonban hiányzott.

A  könyvtártudomány tárgykörének definiálásában jelentős szerepe volt a Handbuch 
der Bibliothekswissenschaft (Leipzig, Harrassowitz 1931—40) publikálásának, amely fel
öleli a könyvtárszervezést, könyvtártörténetet, írástörténetet, papírgyártást, könyvnyom
tatást és könyvkereskedelmet.

A  könyvtártudomány mint könyvtártan

Az Egyesült Államokban a könyvtártudomány fogalma más feltételek között fejlő
dött. Az önképzést és olvasást hangsúlyozó public library mozgalom volt az erős tényező
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a még fejletlen főiskolai könyvtárakkal szemben. Az elméleti alapokkal szemben a public 
library-к létesítése és praktikus kérdései kerültek előtérbe. A  szakképzett könyvtárosok 
nagy hiánya egy sokkal kevésbé merev képzési rendszert eredményezett. A  kurzusok, nyá
ri egyetemek és a Columbia egyetemen létesített (1887) könyvtáros iskola jóval praktiku
sabb célkitűzéseknek tettek eleget. Dewey tudta, hogy az ő könyvtártani iskolája (School 
o f Library Economy) nem az európai értelemben vett könyvtártudományt tanítja. Nem 
vonta kétségbe a módszertani kérdések fontosságát, de arra törekedett, hogy a bibliográfia 
területén mélyítse el a képzést. A  korabeli Library Journal sokkal szélesebben értelmezte 
a témát, mint az USA könyvtárosképző intézetei.

A  szolgáltatások hangsúlyozása az amerikai könyvtártudományban

A public library mozgalomnak köszönhető kezdettől fogva az amerikai könyvtártu
domány fő jellemvonása: a társadalmi orientáció. A  public library-к egyedülálló környe
zetet biztosítottak a kísérletezés és új találmányok alkalmazására, amelyek elemzése és ki- 
fejlesztése a könyvtárosképző iskolákban folyt. Az új találmányok alkalmazása másfajta 
képzettséget igényelt a könyvtárosoktól, ez a képzésben új területek kialakulását eredmé
nyezte. A  referensz és olvasószolgálati munkára helyezett nagy hangsúly miatt a biblio
gráfiai ismeretek a referensz képzés elengedhetetlen részévé vált a szakmai felkészítésben. 
Ennek a törekvésnek kifejezője volt Alice Bertha Kroeger könyve „Guide to the study 
and use o f reference books” (1922).

Új irányzatok az amerikai könyvtártudományban

Az amerikai könyvtárosképző iskolák által túlzottan hangsúlyozott praktikus isme
retek miatti elégedetlenség eredményeként született meg 1923-ban a képzést elemző 
Williamson Report (Training for library service). Ez az elemzés mérföldkő az amerikai 
könyvtártudomány fejlődésében. A magasabb szintű tanulmányok és kutatások és az 
egyetemi szintű könyvtárosképzés szükségességét vonta le tanulságul. A  Chicago-i Egyete
men létrehozott könyvtáros tanszék (Graduate Library School) volt az első és az úttörő 
ebben a vonatkozásban. A  modern tudományos módszereknek a könyvtári problémák 
vizsgálatában való alkalmazására Pierce Butler hívta fel a figyelmet. Ezzel rendkívül nagy 
befolyást gyakorolt a könyvtártudomány új irányzatának kialakulására. A  történeti kuta
tások eredményeit a chicagói tanszék által közreadott Library Quarterly publikálta. Inté
zetek és konferenciák foglalkoztak az elméleti továbbfejlesztéssel. Felmerült az egyéb 
diszciplínákkal való kapcsolat kérdése is.

Átalakuló könyvtártudomány

A  második világháború utáni évtizedekben az új társadalmi, gazdasági, politikai és 
technológiai fejlődés a könyvtártudomány tartalmában jelentős változásokat idézett elő. 
Kiemelkedő ezek közül a technológia fejlődése, a valaha időt rabló rutinok közül sokat az 
új adatfeldolgozási módszerekkel és számítógépekkel oldanak meg. Ennek következtében 
a könyvtártudomány korábban fontos és lényeges részei háttérbe szorultak, mint pl. a ka
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talogizálás. A  komplex nagy intézmények irányítása vezetéselméleti alapokat kíván. Az új 
technológia új eszközöket produkált a fejlődés számára, ez elősegítette a még intenzívebb 
módszerek kialakulását. Ezeket a módszereket azonban többnyire nem könyvtárosok fej
lesztették ki, egy új diszciplína jött létre, az i n f o r m a t i k a .  Az informatikát időn
ként önálló diszciplínaként kezelik, időnként a könyvtártudomány részeként. Lényege az, 
hogy szoros kapcsolatban áll a könyvtárakkal, ezért a könyvtártudományi programok ré
szét kell képeznie. A  szélesedő kommunikációs spektrum a gyakorlati ismeretek körét bő
víti, szükségessé teszi nemcsak a non-print (nem nyomtatott) anyag kezelésének, hanem 
előállításának ismereteit is. A  public library-к kiemelkedő programja bevonni olyan cso
portokat, amelyek nem voltak könyvtárhasználók (etnikai kisebbségek). így a szakismere
tek annyi területet ölelnek fel, hogy a könyvtárosképzés rövid programja valamennyi is
meret elsajátítására nem ad lehetőséget, ezért erős az egyes programokon belül a speciali
zá ló . A  többi területen csak egy általános áttekintésre törekednek. Ennek megvalósításá
ra egy flexibilis program alkalmas. Az NSZK-ban és az NDK-ban a könyvtártörténet köte
lező, a nélkülözhetetlen történelmi perspektíva miatt.

A  valamikor a chicagói iskola és követői által végzett könyvtártudományi kutatások 
és kutatási módszerek elsajátítása a doktori programra és az egyetemi oktató személyzetre 
maradt.

1969-ben az NSZK-ban tartott kollokviumon az empirizmus előretörését a könyv
tártudományban kritika érte. A  könyvtártudományt mint a kommunikáció-tudomány ré
szét fogták fel. Ez a szemlélet újkeletű, csak most kezdett feltűnni. A  chicagói és a Case 
Western Reserve egyetemen a kommunikáció területére vonatkozó előadásokat indítot
tak.

A  könyvtártudomány létrejötte óta az ismeretek amorf területét képezi. Tartalma 
folyamatosan változik, a hangsúly a gyakorlati követelményeken nyugszik. A  könyvtártu
domány részeként indított tárgyak kizárólag a jelenlegi könyvtári tevékenységet támogat
ják.

A könyvtártudomány jövője nemcsak a könyvtárosképző iskoláknak azon a készsé
gén múlik, hogy képesek-e követni a változásokat, de azon is, hogy megfelelően meg tud
ják-e ítélni a szakma szükségleteit.

A  P E R IO D IK U M -S ZO LG Á LT A T Á S  O R SZÁ G O S  R E N D SZE R E  F E L É

Alphonse F. T R E Z Z A

A szerző Toward a National Periodicals System c. cikkét (Special 
Libraries, V  *.68. 1977. no.l. 7—12.p.) KOVÁCS Ilona tömörítette.

A  nemzeti periodikum-rendszer célja, hogy bármely felhasználó számára hatékony 
és gyors hozzáférést biztosítson. Lehetséges-e, hogy brit mintára egyetlen nemzeti köz
pont biztosítsa a szolgáltatást? Lehetséges-e a nemzeti rendszert a létező gyűjtemények 
hierarchiájára építeni? Legyen-e egy-két kiemelt gyűjtemény? Ezek kezdő vagy záró állo
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