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A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EG YESÜLETÉNEK  
ÁLLÁSFOGLALÁSA

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) küldöttközgyűlése szükségesnek 
tartja, hogy határozatban hívja fel a figyelmet a könyvtárosképzés terén kialakult hely
zetre.

Az 1978. évi küldöttközgyűlés ugyanebben a tárgyban már határozatot fogadott 
el, amelyben felkérte és meghatalmazta az MKE elnökségét, hogy az érdekelt és illetékes 
állami és társadalmi szerveknél szorgalmazza a képzés legsúlyosabb problémáinak megol
dására szolgáló intézkedéseket.

A küldöttközgyűlés megállapítja, hogy — bár az elnökség különféle fórumokon 
igyekezett szót emelni a képzés, különösen az egyetemi képzés fenntartása és fejlesztése 
érdekében — a tényleges helyzet 1979 folyamán nem javult, hanem romlott.

a) Az egyetemi könyvtárosképzés sorsa továbbra is bizonytalan. A felvételi tájékoz
tató értelmében a következő tanévre nappali hallgatókat — az előfelvételt nyerteken 
kívül — nem vesznek fel. Nem történt intézkedés a személyi és szervezeti problémák 
megoldása érdekében. Tovább várat magára az oktatás tartalmi reformja, ide értve a szak- 
párosítás gyakorlati lehetőségeinek megjavítását is. Tudomásunk szerint nincs még döntés 
arról, hogy ismét beindul-e az információs szakemberek posztgraduális egyetemi képzése.

b) A jelenlegi főiskolai képzés bázisa nem bővült, hanem szűkült mind a felvehető 
hallgatók száma, mind a szakpárosítás lehetőségei tekintetében. Egyetlen felsőfokú 
oktatási intézményben — igen korlátozott létszámban — tanulható a könyvtáros szakma 
természettudományi szakpárosítással.

c) Bár időközben véget ért az utolsó könyvtárosképző szaktanfolyam, és 1980-ban 
befejeződnek a szaktanfolyamot végzett könyvtárosok különbözeti államvizsgái, semmi
lyen intézkedés nem történt szakkönyvtárosi irányultságú és ennek megfelelő szakpárosí
tási lehetőségeket adó, lehetőleg budapesti, új főiskolai bázis létrehozása érdekében. 
Ez azt jelenti, hogy — a speciális rendeltetésű és sajnálatosan sorvadó egyetemi képzéstől, 
valamint a csekély kapacitású, és elsősorban iskolai, másrészt pedig közművelődési könyv
tárosok képzésére alkalmas két vidéki főiskolától eltekintve — megszűnt a szakkönyvtá
rosok képzése, holott — minden ezirányú felmérés tanulsága szerint — a nyugdíjazások, 
a szakképzetlenek lecserélése és a szakmai információs tevékenységnek a népgazdaság ér
dekében elengedhetetlen, a jelenlegi helyzetben különösen lényeges fejlesztése miatt — 
az ezirányú káderigény az elkövetkező években igen jelentős mértékű. Az is bebizonyoso
dott, hogy az érdemi könyvtár'osi tevékenység — a helyi szakkönyvtárakban és nagyobb 
könyvtárakban egyaránt — megkívánja a főiskolai végzettséget és az annak megfelelő
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erkölcsi és anyagi elismerést az ún. „középkáderek” többségét illetően is. Ezért a főiskolai 
képzés alternatívájaként nem képzelhető el a tanfolyami képzés „felújítása” .

d) Nem tekinthető megoldottnak a könyvtári technikusok (kezelők) képzése és 
— megfelelő alapképzés híján — a továbbképzése sem.

A fentiek alapján a küldöttközgyűlés az egész magyar könyvtáros-társadalom 
nevében és az általa kiszolgált könyvtárhasználók, tehát a társadalom összes rétegei nevé
ben nyomatékosan felhívja az összes illetékes állami szervek és az érdekelt társadalmi 
szervek figyelmét arra a felelősségre, amelyet a társadalommal szemben e kérdések megol
datlanságáért viselnek.

Felhívja az elnökséget, hogy a felsorolt képzési problémák megoldását, különös 
tekintettel a felsőoktatásra és azon belül is a szakkönyvtárosok képzésére alkalmas főisko
lai kapacitás létesítésére, illetve bővítésére minden fórumon, különösen pedig az Oktatási 
Minisztériumnál és a Kulturális Minisztériumnál szorgalmazza. A tagságot — a Tájékozta
tó, a szervezeteknek adott tájékoztatás és e tárgyban szervezendő összejövetelek stb. 
útján — tájékoztassa az eredményekről és az illetékesek állásfoglalásáról. Az 1980. évi 
küldöttközgyűlésen tegyen jelentést e határozat végrehajtásáról.

Budapest, 1980. január 15.
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BEVEZETŐ
a könyvtárosképzéssel foglalkozó tem atikus szám hoz

Futala Tibor tematikus számunkban közölt kronológiája és a Tóth Gyula cikkét 
követő irodalomjegyzék mutatja, hogy a könyvtárosképzés helyzete és korszerűsítése 
— nemcsak az elmúlt évben állt a könyvtárosok érdeklődésének előterében. Mégis, az
1979. évi vita olyan széles körű volt és annyi problémát vetett fel, hogy ez önmagában is 
indokolja, hogy a Könyvtári Figyelő külön számot szenteljen e kérdésnek. Indoka ennek 
még, hogy — amint Pozsgay Imre kulturális miniszter múlt év végi interjújában közölte — 
az Oktatási és a Kulturális Minisztérium jelenleg közösen dolgozik a könyvtárosok képzé
sének korszerűsítésén, és a miniszter igényli ehhez a munkához a könyvtárosok támoga
tását, mert enélkül aligha tartja elképzelhetőnek megfelelő eredmény elérését.

Tematikus számunk szerzői természetesen saját véleményüket, elképzeléseiket és 
javaslataikat mondják el,és ezek a problémák bonyolultsága következtében nem is min
dig csenghetnek egybe; és bár lapunk egyik közreadója a kulturális miniszter tanácsadó 
szerve, az Országos Könyvtárügyi Tanács, szerzőink mégsem támaszkodhattak ennek 
állásfoglalására, mert a Tanácsnak csak az 1980. évi munkatervében szerepel a képzés 
ügye. Megítélésünk szerint, tematikus számunk tartalma így is megérdemli a könyvtáro
sok, a könyvtárügyet irányítók és a képzési reformon dolgozók figyelmét, mert szerzőink 
felelősségtudattal és a könyvtárügy előtt álló feladatok jelentőségének ismeretében, 
a szakma jövője érdekében írták le mondanivalójukat.

Az elmúlt években többször és a múlt évben különös élességgel kialakult vitának 
oka az a megalapozott elégedetlenség, amely elismeri ugyan az eredményeket, mégis kény
telen megállapítani, hogy az előttünk álló feladatokhoz viszonyítva a képzés jelenlegi 
tartalma, színvonala, keretei nem kielégítőek.

Hogy ez így van, azt a felhasználók szenvedik meg leginkább, mert a könyvtári 
szolgálatoktól többet és korszerűbbet kaphatnának, ha a kitűnő gyűjtemények pultjai, 
íróasztalai mellett kitűnően képzett könyvtárosok, dokumentátorok ülnének. A gyenge 
szolgáltatás is forrása annak, hogy a kutatók, oktatók elavult módszerekkel gyűjtik mun
kájukhoz az anyagot, hogy fontos, egyébként meglévő források az ismeretlenség homályá
ban felhasználatlanok maradnak. Néhány nyughatatlan könyvtáros pontosan érzi ezt 
a hiányosságot, látja a színvonal alacsony fokában rejlő veszélyeket. A képzés irányítói 
más oldalról nézték a kérdést. Számukra mint oktatáspolitikánk általános fejlesztési 
problémáitól valahogy elkülönülő, kellemetlenséget okozó gond jelentkezett a könyv
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tárosképzés reformjának sürgetése. Voltak, akik túlzottnak találták a szakma oldaláról 
kinyilvánított igényeket; megvalósításukat nem látták beilleszthetőnek az adott; vagy 
a jövőre elképzelt keretek közé, és a hibák megszüntetésére irányuló dicséretes reformok 
kilátásba helyezése mellett — ellenőrizhetetlen forrásból, de rendkívül gyorsan terjedően — 
a múlt évben olyan hírek is szállingózni kezdtek, mintha a „hivatal” szerint nem is lenne 
szükség egyetemi könyvtárosképzésre: eleink is és közülünk is többen — mondták — 
egyéb ismereteikre támaszkodva könnyedén megtanulták a könyvtároskodást a gyakorlat
ban és így tovább.

A tiszteletet érdemlő oktató gárda nagy része elismerte, hogy a képzés tartalmi meg
újhodására van szükség, de — sajnos, ilyen az emberi természet — mégis — és egyidejű
leg — nagy hangsúllyal védte a védhetetlent: az eddigi gyakorlatot.

Ahogy ez bonyolult dolgoknál történni szokott, mindenki érvelésében volt valami 
igazság, de sajnos ezek egymás mellé rakásából nem született meg olyan új koncepció, 
tanterv, struktúra és oktató gárda, amely valósággá érlelhetné a terveket.

Ez is arra indította a Könyvtári Figyelőt, hogy még egyszer megpróbálja összefoglal
ni azokat a gondolatokat, amelyeket a reform során figyelembe kellene venni:

A könyvtárosság — éppúgy, mint a legtöbb tudományos ismereteket igénylő szakma 
manapság — rendkívül összetett. Az egyes könyvtártípusok, és ezeken belül az egyes mun
kakörök képzettségi igényei között nagyok a különbségek. Azonban olyan sok a közös vo
nás is, hogy egy ilyen kis országban, mint a miénk, akkor mozgunk ésszerű keretek között, 
ha egységes, egymásra épülő, lépcsőzetes képzési fokozatokból álló, összehangolt rend
szerben gondolkodunk és biztosítjuk a szakosodás lehetőségét ott, ahol erre szükség van.

Ha igazán előre akarunk lépni, ha a jövő tudósai, kutatói, oktatói, gyakorlati szak
emberei és tanuló fiataljai részére biztosítani akarjuk, hogy eligazodjanak bonyolult vilá
gunk jelenségei között, és alkotó módon hozzájáruljanak annak fejlődéséhez, akkor 
a könyvtári szolgálat minden őrhelyére és rendfokozatára megfelelően képzett embereket 
kell állítani. Tehát a tananyag tartalmát, mélységét és arányait az alapfoktól a legfelsőig 
egységes elgondolás alapján, gondos válogatással és tervszerűen végiggondolva határozzuk 
meg; kedvet és hivatástudatot erősítő módon oktassunk és neveljünk; és a jelenleginél 
célratörőbb felvétel-kiválasztás nyomán biztosítsunk elhelyezkedési lehetőséget a szakké
pesítést nyert könyvtárosoknak.

Sajnos, azért szükséges mindezt újra és újra elmondani, mert jelenleg a képzési 
formák nem épülnek szervesen egymásra, az oktatott anyagok szintenként nem különül
nek el eléggé és nincsenek megfelelően összehangolva. A mostani szakpárosítások nem 
veszik eléggé figyelembe a könyvtárak differenciált igényeit és tökéletes a bizonytalanság, 
hogy a könyvtárszakos hallgatók hány százaléka választja munkahelyül a könyvtárat és 
hány egyebet. Ez pedig lehetetlenné teszi a munkaerőtervezést és-gazdálkodást.

A különböző oktató intézményekben előadott és a vizsgákon megkövetelt ismeret- 
anyag tartalma és feldolgozási módja színvonalában és arányaiban erősen vitatható. 
A tanszékek, az oktatók és a hallgatók nagy része elszakadt a gyakorlattól, a könyvtárak
ban, tájékoztató intézményekben folyó munkától. Az előírt, könyvtárban végzendő
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szakmai gyakorlatok időzítése és időtartama nem megfelelő, ezek megszervezése, számon
kérése mechanikus, formális, tervszerűtlen és sematikus. A folyamatos gyakorlati képzés 
feltételei a tanszéken nincsenek biztosítva. Az oktatók jelentős része nem támaszkodik 
azokra a tapasztalatokra, amelyek a könyvtári munka során az egyes intézményekben 
felhalmozódtak. Az elméletileg is felkészült gyakorlati szakemberek bevonása az oktató 
munkába nem kielégítő mértékű.

Persze egy könyvtárban ülve nem nehéz óhajokat nyilvánítani az oktatási rendszer
rel szemben, de az már komoly gond, hogy a nagyon sokféle, sokrétű és fokozatú igénye
ket hogyan lehet kielégíteni. A minden bizonnyal még nem is teljességében kibontako
zott könyvtári és tájékoztatási feladatok azonban olyan követelménysorozatot állítanak 
elénk, amire ha nem figyelünk már most, akkor olyan, szinte bepótolhatatlan mulasztást 
követünk el, amelynek kára már jelentkezik, és hatását egyre inkább éreztetni fogja.

Anélkül, hogy a sorrenddel rangsorolni kívánnék, a képzéssel szemben támasztandó 
igények közül elsőnek a széles általános műveltséget említem, és ide értem a politikai 
ismereteket és a politikai tájékozottságot is, amelynek színvonala, a felszabadulás után 
több mint 30 évvel aligha menthető. Ha az általános műveltség követelményével olyan 
szélesen és mélyen lépünk fel, ahogy ezt az igaz hivatástudatot érzők teszik, akkor a mű
veltség megszerzését, az olvasás, a tanulás, a tudásszomj ébresztgetését már az általános 
iskolában meg kell kezdeni és a diploma megszerzése után is folytatni kell. A felsőfokú 
oktatóintézményekben azt hiszem, hogy tudományáganként, ha másként nem megy 
fakultatív módon, olyan bevezetéseket kell előadni és számonkérni, amelyek képessé 
teszik a leendő könyvtárosokat, hogy az adott tudományágban, az alapvető forrásanyag
ban biztonsággal eligazodjanak, hogy segédeszközök igénybevételével kielégítő tájékozta
tást adjanak. Ezek a bevezetések akkor lehetnének hatékonyak, ha tanmenetbe állításuk 
és megszervezésük nem úgy történik, hogy esetenként a kérdéses tanszék egy-egy előadója 
átlátogat a könyvtáros-tanszékre és elmondja a saját tanszékén előadottak rövid sommáza- 
tát, hanem akkor, ha az előadók az ismeretanyagot a könyvtárosi hivatás és gyakorlat 
oldaláról közelítik meg, tehát nem számítástechnikáról, szociológiáról vagy történelemről 
beszélnek általában, hanem oly módon, hogy az a majdani könyvtári munkát segítse.

A könyvtári-informatikai szakismeretek oktatásában — anélkül, hogy a különféle 
történeti stúdiumok jelentőségét lebecsülném,és ezek tanítását ellenezném — úgy gondo
lom, az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak a korszerű könyvtárszervezési 
feladatok, a modern tájékoztatási technikák és az együttműködés elméleti és gyakorlati 
kérdései.

A könyvtárosképzés jelenlegi keretei között a nyelvoktatás az egyik legelhanyagol
tabb terület. Tudományos és szakkönyvtáraink egyszerűen nem tudnak olyan könyvtáro
sokat gazdaságosan foglalkoztatni, akiknek megoldhatatlan problémát jelent, hogy 
legalább a világnyelveken megjelent dokumentumok címét megértsék.

Akármilyen nagy szervezési problémát jelent, nem lehet eltekinteni attól, hogy 
a könyvtárosképzés — a legszélesebben értelmezett módon — kétszakos legyen. Az eddigi 
párosítási lehetőségek károsan korlátozottak. Szükséges, hogy megtaláljuk a formát
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ahhoz, hogy bármelyik tudományágat, a nyelvszakokat éppúgy, mint a biológiát, közgaz
daságot, vagy a műszaki képzést — ha másként nem megy: posztgraduálisan, nappali és 
levelező formában — párosítani lehessen a könyvtárszakkal.

A kötelező és a fakultatív szakosodás lehetőségének biztosítása érdekében helyes
nek látszik, ha kötelezővé tesszük a közművelődési-nevelési, illetőleg a szakkönyvtári-tájé
koztatási szakosodást. Emellett a legszélesebb témakörökben, kislétszámú igény esetén 
akár nem rendszeresen indított szakkollégiumok segítségével, tegyük lehetővé egyes 
fontos részkérdések elmélyült tanulmányozását, és ezzel ezeken a területeken is biztosít
suk a szakmai utánpótlást.

Cikkösszeállításunk elsősorban a felsőfokú képzés reformjával foglalkozik. Ennek 
ellenére a képzést teljességében és egységében kell néznünk,és a javításra vonatkozó elkép
zeléseinket is így kell megfogalmaznunk akkor is, ha a követelmények felsorolásánál 
én is óhatatlanul nagyobb hangsúlyt adtam a felsőfokú képzésnek, és meg sem említettem 
például a korábbi középfokú képzés megszüntetéséből származó, és már most is érezhető 
problémákat. Jobb híján én is osztom azok nézetét, akik az úgynevezett könyvtár-techni- 
kus képzés feladatát könyvtári keretek között szervezendő tanfolyamokra hárítják.

Halaszthatatlanul sürgetőnek és fontosnak tartom, hogy elsősorban szakkönyvtári 
— tájékoztatási profillal a budapesti tanárképző főiskolán egy könyvtáros tanszéket szer
vezzünk nappali, esti és levelező tagozattal.

A könyvtárosképzés valamennyi szintjén kívánatos színvonalemelés jelentős koordi
nációs feladatok végrehajtását követeli. Ezt egy, a felügyeleti szervek, az oktató intézmé
nyek, a szakmai szervek képviselőiből és meghívott szakértőkből létrehozandó állandó 
jellegű munkaközösség működtetésével lehetne biztosítani. Ennek magja, mint tudomá
nyos műhely, az egyetemi tanszék lehetne, amelynek ebben a minőségében feladata lenne 
a minden szintre kiterjedő tantervi reform előkészítése; ennek során az oktatandó ismere
tek megfogalmazása; az arányok, sorrendek átgondolt és sokrétűen egyeztetett meghatá
rozása; az oktatógárda felfrissítése és bővítése több külső oktató bevonásával; a magasszin
tű és korszerű oktatás eszközrendszerének megteremtése; módszertani segítség nyújtása 
az összes oktató intézménynek.

És, hogy végül a felhasználók képzéséről se feledkezzünk meg, mert ez a könyvtári
tájékoztatási munka hatékonyságát nagymértékben emelhetné, következetesen érvényt 
kell szerezni annak a már megfogalmazott követelménynek, hogy minden felsőfokú 
oktatóintézményben rendszeresen, legalább 20—25 órában, oktassák a könyvtárhasználati 
alapismereteket.

Nem gondolom, hogy a képzés megjavítása könyvtárügyünk valamennyi problémá
ját megoldja, de abban biztos vagyok, hogy a képzés megjavítása nélkül a problémák 
megoldásának útján előre lépni nem tudunk. Röviden, a képzés reformjának végrehajtása 
az egész magyar könyvtárügy fejlesztésének okvetlenül szükséges, de még nem elégséges 
feltétele.

VÁLYI GÁBOR 
e szám vendégszerkesztője
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KRONOLÓGIA A HAZAI KÖNYVTÁROSKÉPZÉS ÉS  
TOVÁBBKÉPZÉS VÁLTOZÁSAINAK FIGYELEMMEL K ISÉRÉSÉH EZ

FUTALA TIBOR

A Könyvtári Figyelőnek ez a könyvtárosképzéssel foglalkozó száma — sajnos — 
rengeteg teljesnek nem mondható sikerre és sokkal teljesebbnek mondható balsikerre 
hivatkozik tárgyát illetően. Ezért vált szükségessé, hogy e változékony folyamat fonto
sabb állomásairól időrendbe szedett áttekintést is adjunk, illetve ily módon is bizonyítsuk: 
a kevesebb és egymásból szervesen kinövő, a megelőző stádiumon tovább építkező válto
zás mennyivel hasznosabb, hatékonyabb lett volna, mint az alábbiakból kikerekedő „itt 
is épül valami meg ott is, majd lerombolódik”-változások özöne.

A kronológia — természetszerűen — nem értékelő állásfoglalás. Ereje önmagában 
van: facta loquuntur.

1947

A Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének ülésén Varjas Béla javasla
tot tesz a folyamatos hazai könyvtárosképzés — mindjárt könyvtárosképző rendszer — 
meghonosítására. Javaslatának lényege: alakuljon a Budapesti Tudományegyetem bölcsé
szeti kara mellett Könyvtártudományi Intézet, amely felső- és középfokon képezze 
a könyvtárosokat, alapfokon pedig menedzselje a képzést. A felsőfokú képzés részint 
második (fél)szakos, részint ráfejelő formában került javaslatba.

1949

Május 12-én a 260/1949. sz. kormányrendelettel és a 600/1949. sz. közoktatási 
miniszteri rendelettel a Budapesti Tudományegyetem bölcsészeti karán — Varjas Béla 
vezetésével — könyvtártudományi tanszék létesül, amely a könyvtárosképzést az 
1948/1949. tanévre visszamenőleges hatállyal szervezi meg. A tulajdonképpeni szakképzés 
ekkor a III. évfolyamon kezdődött az egyik alapvizsga előtti szak elhagyásával. A végzett 
hallgatók könyvtárosi oklevelet kaptak.

1950

A szeptemberben indult új tanévben az egyetemi könyvtárszak a teljes négy éves 
képzésen „áthúzódó” szakká lép elő, azaz teljes jogú második szakká válik, amely bármi
féle más, az egyetemen oktatott szakkal párosítható. Okleveles könyvtáros szakképesítést 
nyújtott.
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1951

Az év szeptembere meghozza a második egyetemi reformot, s ennek következmé
nyeként a bölcsészkaron — így a könyvtárosképzésben is — bevezetik az egyszakosságot. 
A képzés időtartama 4 egyetemi és egy gyakorlati év. A könyvtáros szaktárgyak mellett 
a hallgatóknak általános kulturális és történeti ismereteket nyújtó tárgyakat kell felven
niük. A kapott szakképesítés: okleveles könyvtáros.

Szintúgy szeptemberre esik a főiskolai szintű egyszakos könyvtárosképzés meg
honosodása a budapesti Pedagógiai Főiskolán Miszti László vezetésével. A tanulmányi 
idő ekkor két év, és csak esti és levelező tanfolyamok indulnak a „megfelelő könyvtári 
gyakorlattal rendelkezők” számára. A felvételhez nem feltétlenül kellett érettségi bizo
nyítvány. Az oklevél közművelődési könyvtári állások betöltésére jogosított fel. (Vö. 
a 140/1951(VII.21) Mt. sz. rendelettel.)

Az év folyamán az egyes megyékben 6 hónapos helyi szervezésű könyvtáros-tanfo
lyamok indulnak a közművelődési könyvtárosok (népkönyvtárosok) számára.

Ugyancsak ennek az évnek a terméke a 6 napos tiszteletdíjas könyvtárosok tanfo
lyama.

1952

Január 4-én megnyílik a Népművelési Minisztérium öthónapos könyvtárosiskolája 
Dobos Piroska vezetésével.

Szeptemberben -  két éves képzési idővel — indul a Pedagógiai Főiskola nappali 
tagozata, az esti és levelező tagozaton a képzési időt 3 évre emelik fel.

November 28án  az e célból életrehívott munkaközösség nevében Haraszthy Gyula 
számol be a könyvtárosképzés helyzetéről az I. Országos Könyvtáros Konferenciának. 
Olyan egységes könyvtárosképző rendszerre tesz javaslatot, amelyben a képzési szinteket 
nem a könyvtártípusok, hanem az ellátott munkakörök szabják meg.

1953

Szeptemberben a Minisztertanács 2001/1/1953. sz. határozatának megfelelően 
könyvtáros gimnázium nyílik Budapesten, elsősorban a közművelődési könyvtárak 
középfokú szakemberszükségletének kielégítése céljából.

Ezzel egyidejűleg megszűnik az öthónapos könyvtárosiskola.

1954

Május 28-án a 11-1-18/1954. NpM sz. utasítás elrendeli, hogy a függetlenített válla
lati műszaki könyvtárosok az Országos Műszaki Könyvtár meghatározta tananyagból egy 
kijelölt bizottság előtt kötelesek vizsgát tenni.

Augusztus 27-én jelenik meg a 11-2-18/1954. NpM sz. utasítás, amely első ízben 
köti képesítéshez a közművelődési könyvtárosi munkaköröket, s ennek keretében
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a továbbképzés megszervezéséről is intézkedik. Az utasítás végrehajtásaként futottak le az 
ún. technikai minimumvizsgák.

Az év szeptemberétől kezdve a bölcsészkaron ismét kétszakossá válik a képzés, idő
tartama 4 év lett. A könyvtár szak előbb a magyarral, majd magyar vagy történelem szak
kal párosítható. A szakképesítés: okleveles könyvtáros és középiskolai tanár.

Közben — februártól októberig — A Könyvtáros c. folyóirat hasábjain vita folyik 
az egyetemi és főiskolai könyvtárosképzés kérdéseiről. E vita vezérszavai: korszerűsítés, 
rendszerré szervezés, differenciálás.

1955

Július 31-ével megszűnik a budapesti Pedagógiai Főiskola könyvtáros szaka. E kép
zési formában összesen 605 könyvtáros szerzett diplomát.

Szeptemberben megindul az egyetemi levelező könyvtárosképzés. A tanulmányi idő 
5 év, az 1957/58. tanévtől kezdve 6 év. A képzés kétszakos, magyar vagy történelem 
szakkal párosítható. Szakképesítés: okleveles könyvtáros és középiskolai tanár.

1956

Március 9-én megjelenik az 5. sz. tvr. és az 1018/1956. sz. Mt. határozat. Az egyete
mi könyvtárosképzés biztosítása az MM feladatává válik.

A Könyvtáros májusi számától ismét vita bontakozik ki — Sebestyén Géza nyitó 
cikkével — az egyetemi könyvtárosképzésről.

Július 6-án megalakul a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre, nem utolsó
sorban a könyvtárosok továbbképző fórumaként.

Szeptemberben az egyetemi képzés időtartama 5 évre növekszik, és a könyvtár szak 
a továbbiakban bármely bölcsész és ttk-s tanári szakhoz kapcsolható. A nyújtott szakké
pesítés: okleveles könyvtáros és középiskolai tanár.

Az ellenforradalom folyományaként megszűnik a könyvtáros gimnázium, mégpedig 
anélkül, hogy végzetteket bocsátott volna ki.

1957

Október 1-én az Országos Könyvtárügyi Tanács és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
szervezésében megindul az első gyermekkönyvtárosi tanfolyam, mint a könyvtárügyben 
ma meglehetősen népszerű és elterjedt speciális kurzusok előhírnöke.

Az év októberében az Országos Széchényi Könyvtár módszertani osztálya 
— a Könyvtártudományi és Módszertani Központ elődje — a megyei könyvtárakban két
éves középfokú könyvtárosképző tanfolyamokat szervez.

1958

Június 13-án Szilágyi János, az Országgyűlési Könyvtár akkori osztályvezetője első
nek szerez egyetemi kisdoktori címet könyvtártudományból.
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Július 7—9-én az Országos Könyvtárügyi Tanács debreceni ülésén Waldapfel Eszter 
előterjesztésében tárgyalja a könyvtárosképzés és továbbképzés jövő feladatait. A közép
fokú képzést illetően a könyvtárostanuló-képzés (4 óra könyvtári gyakorlat + elméleti 
képzés) mellett foglalt állást. (Ilyen formájú képzés a könyvtárosképző szaktanfolyami 
rendszeren belül 1 —2 osztály erejéig valósult meg.)

Szeptemberben megindul azon két KMK-szaktanfolyam első évfolyama, amelyen 
más egyetemi vagy főiskolai szakokat végzettek két év alatt szerezhették meg a felsőfokú 
könyvtárosi szakképesítést. Ily módon 63-an jutottak könyvtáros-diplomához.

1959

Szeptemberben az egyetemen indul meg a másutt végzettek kiegészítő oktatása. 
Időtartama 3 év. Formája: levelező képzés.

Az év folyamán a Könyvtártudományi és Módszertani Központ centralizálja a két
éves könyvtárosképző tanfolyamokat, illetve központ-tankönyvtár kapcsolatba lép az 
e tanfolyamokat működtető megyei könyvtárakkal, sőt mostantól kezdve szakkönyvtá
rakkal (OSZK, OMKDK, OOKDK) is. E képzési formába a szakszervezeti könyvtárosok 
és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársai ugyancsak bekapcsolódnak.

1960

Április 19-én az Országos Könyvtárügyi Tanács tárgyalja a könyvtárosképzés 
ügyét. Fő kívánalma, hogy a középfokú szakoktatás — könyvtárosiskola formájában — 
kapjon helyet az iskolarendszerben, s történjenek intézkedések a teljesen dezorganizált 
alapfokú képzés talpraállítása érdekében.

1961

Az Országos Könyvtárügyi Tanács február 13-\ ülésén ismét megvitatja a képzés 
és továbbképzés problematikáját. A tananyagok tartalmi és „szintetizáló” kérdésein 
kívül a tanács tagjai annak fontosságát emelték ki, hogy állandó könyvtáros iskola szolgál
ná legjobban a középfokú könyvtárosképzés céljait.

1962

Július 14-én megjelenik a 24/1962. Mt. sz. rendelet, amelynek végrehajtása a tanító
képző intézeti népművelő-könyvtárosképzés létrejöttében realizálódik. A hároméves 
nappali képzéssel párhuzamosan négyéves levelező tagozatok is nyílnak. A képzési bázi
sok a szombathelyi, a debreceni tanítóképzőben, később a budapesti SZOT Központi 
Iskolán alakulnak ki. Az intézkedés azonban csak a közművelődési könyvtárak számára 
hoz elvileg megkérdőjelezhető (két közvetítő szak tanulása) megoldást. A szakkönyvtári 
szükségletek kielégítésére továbbra is fennmaradnak a szaktanfolyamok, amelyek tanul
mányi ideje két és fél évre növekszik.
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Augusztus elsején lát napvilágot a 148/1962. MM. sz. utasítás, amely könyvtárügyi 
méretekben határozza meg a felső-, közép- és alsófokú szakképzettségi követelményeket. 
Számos korábbi részjogszabályt vált fel, nevezetesen az 1954. évi népművelési minisztériu
mi utasítást, valamint a különféle tárcák képesítésszabályozási kezdeményeit. (Ez utóbbi 
instrukciók 1958 és 1960 között jelentek meg, és a dolog természeténél fogva koordiná
latlanul.) Az új jogszabály, miközben az éppen élő képzési formákat kategorizálja egyér
telműen, egyszersmind kongruenciákat is teremt az élő és a korábban volt képzési formák 
értékét illetően — olykor kiegészítő vizsgát írva elő. Vívmánya az egyéves felsőfokú 
szaktanfolyami forma bevezetése; e tanfolyamok szervezését az utasítás a Könyvtártudo
mányi Tanszékre bízza. Noha ez az elvben ma is hatályos jogszabály bizonyos vonatkozá
sokban „könyvtártudománycentrikus” , kétségtelen érdeme, hogy rendet teremtett 
a szakképesítési káoszban, és — amennyire csak lehetett — rendszerbe szervezte a meglévő 
formákat, ami jó alapot kínált a képzés tartalmi kérdéseinek napirendre tűzéséhez is, 
más szóval: az oktatandó ismeretek szintek szerinti elvszerűbb elosztásához. Azóta kitűnt: 
nem egészen hatástalanul, de az újabb mozgások miatt nem is teljes sikerrel.

Szeptemberben esti tagozat indul az ELTÉ-n, mégpedig a 6 éves kétszakos, illetve 
a kiegészítő évfolyamok budapesti hallgatói számára. Ez 1965-ig működik.

1963

Február 15-én — dokumentációs szaktanfolyam elnevezéssel — megkezdődnek az 
egy éves felsőfokú szaktanfolyamok. Az utolsó ilyen jellegű tanfolyam 1977-ben ért 
véget, összesen 180 munkatárs szerzett ilyen formában szakképesítést. A tanfolyamoknak 
volt néhány, intézménybe kihelyezett tagozat"válfaja is (Országos Széchényi Könyvtár, 
debreceni és szegedi egyetemi könyvtár).

Szeptemberben orosz szakkal bővül az egyetemi levelező és esti tagozatokon 
a választható második szakok köre.

Az év folyamán a Könyvtártudományi és Módszertani Központ — a népművelő
könyvtáros képzésre való tekintettel — fokozatosan megszünteti a közművelődési könyv
tárosok beiskolázását a szaktanfolyamokra, s ezáltal lehetőség nyílik e tanfolyamok szak- 
könyvtári szakosítására. Az ez évben jóváhagyott ideiglenes tanterv és utasítás szerint 
társadalomtudományi (KMK), orvosi (OOKDK) és műszaki-mezőgazdasági (OMKDK) 
szaktanfolyamok indítására nyílik lehetőség. Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumen
tációs Központ a mezőgazdasági irányultságot — meghatározott tárgyak bifurkációja 
révén — az OMgKDK közreműködésével valósítja meg.

Ennek az évnek további eredménye, hogy megszületett a könyvtárosok szakmai 
továbbképzésének első országos, központilag irányított szervezeti rendszere. A Művelő
désügyi Minisztérium által kiadott Tájékoztató a továbbképzés három összetevőjét jelöli 
meg, úm. az ideológiai-politikai továbbképzést, az ellátandó szakterületek, illetve együtt
működő szakmák szerintit, valamint a szorosan vett könyvtáros szakmait. Ez az irányelv
szerű dokumentum kétségtelen tisztulást hozott a korábbi összevisszaságba, ám — megfe
lelő dotációk híján — nem minden hálózatban valósult meg kiteljesedetten. A szóban 
forgó dokumentumot — kisebb változtatásokkal és több központi speciális tanfolyam
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indítását lehetővé téve — a tárca 1970-ben megerősítette. A Kulturális Minisztériumban 
1974 végén ismét napirendre került a kérdés, s az akkor felmerült változtatási szándékok 
a rendszer továbbépítése felé mutattak. Hivatalos dokumentum azonban sem akkor, sem 
később nem született ebben a kérdésben. Az ok: erőforrások hiánya és a képzés problema
tikájának ismételt súlyosbodása.

1964

Február 1-én jelenik meg a 106/1964/M.K.3./MM sz. utasítás, amely a képesítési jog
szabállyal összhangban határozza meg a felső- és középfokú képzettséget igénylő köz- 
könyvtári munkaköröket.

Szeptemberben — a debreceni tanítóképző kihelyezett tagozataként — a SZOT 
Központi Iskoláján indul meg a levelező népművelő-könyvtáros képzés. (Vö. a 128/1964. 
/М.К.12./ММ sz. utasítással.)

Az év folyamán a KMK az MM által jóváhagyott 5 éves terv alapján megkezdi a köz
ponti továbbképzést, amely elsősorban néhány napos tanfolyamokban realizálódott.

1965

November 15-én a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre átalakul a Magyar 
Könyvtárosok Egyesületévé. Az alapszabályzatban fokozott hangsúlyt kaptak a tovább
képzés feladatai.

1966

Decemberben felmérik a könyvtárosok szakképzettségét.
Az év folyamán a Művelődésügyi Minisztérium kialakítja a főhivatású népművelők 

elméleti és művelődéspolitikai továbbképzésének rendszerét. Ez a rendszer három lépcsős
nek indult, majd hamarosan két lépcsőssé zsugorodott. Végül mintegy másfél év után 
teljesen elhalt.

1967

Az év szeptemberétől kezdve az egyetemi könyvtárszak előbb C (harmadik), majd 
В (második) szak lesz, de mindkét esetben csak а III. évtől vehető fel teljes időtartamú 
tanulmányként. Ez minőségi és mennyiségi tekintetben egyaránt hatalmas érvágás volt.

1968

Augusztusban — a népművelési oktatók és kutatók nyári tanácskozásának kereté
ben — került sor a könyvtáros oktatók és kutatók debreceni tanácskozására. E tanácsko
zás a képzést ismét fenyegető akciók elhárítása jegyében zajlott, s ennek érdekében 
számvetés és perspektívanyitás számba menő előadások hangzottak el. Ez a tanácskozás,
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illetve később publikálásra is került anyaga (Könyvtártudományi tanulmányok, 1969. 
Bp. 1970) előmunkálat volt a III. Országos Könyvtárügyi Konferenciához.

1969

Az év májusában fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte a Könyvtártudomá
nyi Tanszék. Ez a végzett hallgatók sokaságát felvonultató ünnepi alkalom, amely munka
üléssé alakult csakhamar, mindenekelőtt az egyetemi könyvtárosképzés méltánytalan 
kezelésére volt hivatva felhívni a figyelmet.

1970

Június 3-4-én  a Magyar Könyvtárosok Egyesületének II. vándorgyűlése foglalkozik 
a könyvtárosképzés kérdéseivel.

December közepén tanácskozott a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia. Az ezt 
megelőzően lezajlott szekcióülések egyike a könyvtárosok, bibliográfusok és dokumentá
lok pályájának, képzésének és továbbképzésének alakulásával, akkori helyzetével és fejlő
désének további lehetőségeivel és feltételeivel foglalkozott. A szekcióülés elé terjesztett 
tanulmányt Kovács Máté, Babiczky Béla, Csendes János és Széllé Béla dolgozta ki. 
A szekcióülés követelményei végül is az ajánlásokban summázódtak, mégpedig nagy hang
súllyal. Nevezetesen: „...az egyetemi könyvtárosképzésben meghatározó módon kell figye
lembe venni a könyvtári és a tájékoztatási gyakorlat forradalmi változásait; a megfelelő 
oktatási feltételek biztosítása mellett növelni kell a hallgatók létszámát, a hallgatókat 
könyvtár-természettudományi, könyvtár — idegen nyelvű, illetve egyéb, gyakorlati igények
nek megfelelő szakpárosítással kell felvenni. A felsőfokú szakemberszükséglet kielégítését 
az eddiginél változatosabb, rugalmasabb posztgraduális („ráfejelő”) szakképzéssel is elő 
kell segíteni... A tanítóképző intézetben folyó könyvtárosképzést önálló, az általános és 
a — kihelyezett tagozatok útján — szakkönyvtárak számára egyaránt képző szakká kívána
tos fejleszteni. A tananyagot a kibővült képzési célokkal összhangban kell meghatározni. 
E képzési szinten ugyancsak a szükségleteknek megfelelően kell bővíteni a létszámokat. 
Célszerű és szükséges más iskolatípusokban is további bázisokat teremteni a könyvtáro
sok, illetve a tájékoztatók képzésének.”

Az év folyamán a KMK útmutatót ad ki az alapfokú képzés egységesítése és ösztön
zése érdekében az e feladattal megbízott hálózati központok számára.

1971

Az egyetemi képzésben szeptemberben visszaállítják az 1956-ban „rendszeresített” 
kétszakos változatot, de a választható második szakok köre a bölcsész (tanári) szakokra 
szűkül; a tanítóképzőkben végzett népművelő-könyvtárosok két év levelezéssel szerezhet
nek egyetemi diplomát. (Ez a forma 1975-ig él.)
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1972

Márciusban elkészül A szakmai tájékoztatási szakemberek képzése és továbbképzé
se c. OMFB-tanulmány. Ez javaslatot tesz a felsőfokú képzés új (nem bölcsészkari) 
bázisaira, és áttekintést ad a szakkönyvtárügyben kialakult speciális tanfolyamokról.

Az év első felében a Művelődésügyi Minisztérium bizottságot alakít a könyvtáros
képzés felülvizsgálatára. A vizsgálat eredményeit A könyvtárosképzés felülvizsgálatára 
felkért bizottság zárójelentése c. dokumentum tartalmazza. E jelentés alapján készült 
tanulmányok a Könyvtári Figyelő 1973. évi 1. számában jelentek meg. Itt merül felelő- 
szőr a javaslat: a népművelő-könyvtáros képzést szét kell választani, s külön-külön kétsza
kos tanárképző főiskolai képzéssé fejleszteni. Ugyancsak itt szerepel: kapjanak a szaktan- 
folyamot végzettek olyan lehetőséget, hogy valamely nem könyvtári főiskolai szak 
elvégzésével főiskolai diplomához jussanak. Igen nagy hangsúlyt kap a dokumentumban 
a képzés tartalmi korszerűsítése, amit a dokumentum OKDT ülésen történt megvitatása
kor a konzervatívok erősen támadtak.

Szeptemberben a szombathelyi tanárképző főiskolán megindul a kétszakos könyv
tárosképzés, egyelőre kísérleti jelleggel.

1973

A közművelődési párthatározat előkészítésének keretében az év augusztusában 
a Művelődésügyi Minisztérium elkészíti a Javaslat a könyvtáros- és népművelőképzés 
továbbfejlesztésére c. dokumentumot. Ez a javaslat az 1972-ben kidolgozott zárójelen
tést veszi alapul, konkrétan a következő intézkedéseket látja szükségesnek: két egyetemi 
(a másik a KLTE), öt főiskolai (Szombathely, Debrecen, Budapest, Pécs, Szeged) bázis 
biztosítása a könyvtárosképzés számára, megfelelő mennyiségű hallgató beiskolázásának 
lehetővé tétele, a tananyag korszerűsítése, a képzésen belüli szakosodás biztosítása — fő
ként a szakkönyvtári igények szorító voltára való tekintettel.

j

1974

Március 20-án a MSZMP Központi Bizottsága határozatot hoz a közművelődés 
feladatairól, amely — egyebek mellett — a közművelők, ezen belül a könyvtárosok kivá
lasztásának, képzésének és továbbképzésének javítását is célul tűzi ki.

1975

Szeptemberben a Könyvtártudományi Tanszék megindítja a kétéves posztgraduális 
információs tagozatot; Nyíregyházán és az egri Ho-Si-Minh Tanárképző Főiskola kihelye
zett tagozataként a SZOT Központi Iskolán megindul a főiskolai kétszakos könyvtáros
képzés.

Szeptemberre jut az az esemény is, hogy az újonnan alakult tanítóképző főiskolá
kon bevezetik a szakkollégiumi tárgyakat, köztük a kötelezően választható könyvtári

Könyvtári Figyelő 26(1980)2



Kronológia a hazai könyvtárosképzés... 145

szakkollégiumot. Az ezúton szerzett szakképzettség jellegét még nem határozták 
meg.

Szeptemberben indulnak az első közgyűjtemény (könyvtár + múzeum + levéltár) 
kezelő gimnáziumi osztályok. E tárgyat a III. osztályban lehet felvenni. A képzés 
a 115/1975.OM sz. utasítás alapján folyik.

1976

Szeptember 14-én megjelenik a 2/1976.0M. sz. rendelet, amely lehetővé teszi, 
hogy a hároméves népművelő-könyvtáros szakot, illetőleg a könyvtárosképző szaktanfo
lyamot végzettek — kiegészítő államvizsga letételével — főiskolai végzettséget szerezzenek. 
Ez a megoldás ugyan kedvezőtlenebb az eredetileg javaslatba hozott valamiféle más főis
kolai szak elvégzésének a lehetővé tételénél, , jóvátételi” jelentősége azonban vitathatat
lan. A kiegészítő államvizsgákra öt év áll a rendelkezésre.

Június 7-én jelenik meg az új könyvtári tvr, illetve minisztertanácsi végrehajtási 
rendelete. Mindkét jogszabályban megtalálható a könyvtárosképzés biztosításának a köte
lezettsége.

A Könyvtáros szeptemberi számában Vadász Ferecné számol be a központi, tehát 
a KMK-ban folyó továbbképzés 1970 és 1975 közötti eredményeiről.

1977

Mindinkább elbuijánzanak a könyvtárosképzés új — közgyűjteménykezelői és 
szakkollégiumi — formái, úgyhogy a Kulturális Minisztérium az év végén tárgyalásokat 
kezdeményez az Oktatási Minisztériumnál e formák ésszerű keretek között való tartása 
érdekében.

1978

Az egész év folyamán, majd a következő évben is számos cikk jelenik meg a Könyv
tárosban a könyvtárosképzésről. Az egyik téma az új formák „vadhajtásainak” lenyesése, 
a második a felsőfokú képzés megfelelő differenciálása és színvonalemelése, illetve a fölöt
te ismét „tornyosulni kezdő viharfellegek” elűzni próbálása.

Ezzel párhuzamosan a Kulturális Minisztérium könyvtárügyi osztályán is munkála
tok folynak a képzési és a szakképesítési rendszer újrafogalmazása érdekében. Részint 
az új formákat kellett a rendszer megfelelő helyére beilleszteni, részint pedig az egyetemi 
és a főiskolai bázisok kívánatos számát kellett meghatározni az 1973-ban kért bázisok 
számához képest. Az akkori elképzelések szerint a könyvtárügy lemondott volna a koráb
ban kért debreceni egyetemi bázisról, valamint a pécsi és a szegedi főiskolai bázisról, 
ui. a szélesebb körben kibontakozott népművelőképzés tapasztalatai arra intettek, hogy 
a túlságosan szétforgácsolt rendszer nem eléggé színvonalas. Ezzel szemben a budapesti 
főiskolai bázis követelése még nagyobb hangsúlyt kapott, amit a szakkönyvtári szükség
letek indokoltak. A kimunkált koncepció az Oktatási Minisztérium tetszését nem nyerte
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meg. Sőt: az Oktatási Minisztérium „ellen-elképzelései” a könyvtáros szakmában igen 
komoly aggodalomra adtak okot a képzés jövőjét illetően.

Kísérleti jelleggel az év vége felé  több megyei könyvtár kapott engedélyt könyvtár- 
kezelői tanfolyam indítására. Ez a gyűjteménykezelői képzés tisztán könyvtárosi profilú 
levelező változata.

1979

Január 14-én a Magyar Nemzet A képzés rendszere felépült. Lebontjuk? címen 
indítja Kovács Judit könyvtárakról és könyvtárosokról írt sorozatát, amelyre — és főként 
a könyvtárosképzés vonatkozásában — számos szenvedélyes hozzászólás érkezett a laphoz, 
így szakmánk azon jogos félelmei, hogy a könyvtárosképzés kérdéseiben értetlen és 
retrográd döntések vannak előkészületben, országos nyilvánosságot kaptak. (Vö. Papp 
István: A társadalom színe előtt. Könyvtárügyi írások a Magyar Nemzetben. = Könyvtáros, 
1979.4. sz. 218—222.p.)

A Könyvtáros júniusi számában Széllé Béla számol be az egyetemi könyvtároskép
zés harmincéves pályafutásáról. Ezalatt összesen 1688-an szereztek diplomát. A tiszte
letreméltó számszerű eredmény elemzése azonban egyértelműen rámutat azokra a teljesen 
soha ki nem küszöbölt hibákra is, amelyek ellen — saját és a társadalom szükségleteit 
érzékelve — a könyvtárügy annyit küzdött. A nappali tagozaton mindössze 690 hallgató 
végzett. Ebből 103 volt egyszakos, 323-nak második szakja a magyar, 101-nek a történe
lem volt. A nagyon kívánatosnak tartott idegen nyelvszakot csak 111-en választották 
közülük. Mindössze 8 olyan végzett akad, aki természettudományi szakot választott 
második szakjául. A hároméves kiegészítő szakon 229-en, a kétévesen 54-en, az egyéves 
szaktanfolyamokon pedig 180-an végeztek. A többiek a hat éves levelező és esti tagoza
ton szereztek diplomát; köztük mindössze 10-nek nem a magyar vagy a történelem volt 
a második szakja.

Az év nyarán jelent meg a Könyvtári Figyelőnek az a száma (433—442.p.), amely
ben Pozsgay Imre kulturális miniszter adott interjút Vályi Gábornak. A miniszter 
a könyvtárosképzés jövőjét illetően igyekszik eloszlatni a borúlátást.

Az év vége két hosszú ideig meghatározó képzési forma „kifutását” hozza magával. 
Az egy-két könyvtárostanuló osztályban végzettektől eltekintve a könyvtárosképző 
szaktanfolyamokat abszolvált kb. 3350 szakember kivétel nélkül esti és levelező 
formában tanult, és csak egyoldalúan könyvtárosi szakképzettséghez ju to tt hozzá. Ráadá
sul az iskolarendszeren kívül, ennek valamennyi hátrányával (nem államilag érvényes 
bizonyítvány, tanulmányi szabadság hiánya stb.). A tanítóképzőkben folyt népművelő
könyvtáros képzés keretében összesen 3670-en szereztek szakképzettséget (mintegy két
száznak közülük 1980-ra húzódik át az államvizsgája). Ez ugyan már iskolarendszerű 
képzés volt, de legfeljebb csak felerészben produkált könyvtárosokat. A két közvetítő 
szak tanulása nem elégítette ki a „második szak” követelményét. Nappali tagozaton 
e formában is csak a teljes létszám kb. egyharmada végzett.
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Kronológiánk végéhez értünk. Vállalkozásunk terjedelmes volta ellenére sem mond
ható teljesnek, arra azonban vigyáztunk, hogy minden valamirevaló képzési forma és 
fontosnak tűnő esemény helyet kapjon benne. A képzéshez és — főként — a továbbkép
zéshez olyannyira szorosan kapcsolódó felhasználóképzési és szakmai kutatási „szólam” 
alakulását terjedelmi okokból tudatosan hagytuk ki belőle.

Az utolsó évek eseményei arról tanúskodnak, hogy képzési rendszerünk, amely 
legjobb éveiben is mindig elmaradt a kívánalmaktól és a lehetőségektől, ismét teljesen 
bizonytalanná, képlékennyé és méltánytalanul kezeltté vált.

A Kovács Judit felvetette „lebontjuk?”-ra mindmáig nem hangzott el határozott és 
végleges hivatalos válasz. Azt azonban biztosan reméljük, hogy ez a válasz, ha késik is, 
csak a „nem bontjuk le, hanem korszerűsítjük” lehet.

E kronológia ehhez a remélt korszerűsítési szándékhoz szűri le az eddig történtek 
tanulságaként a megalapozottság, a rendszerben és iskolarendszerben való gondolkodás, 
a hosszabb távnak való megfeleltetés, az elégséges mennyiségű, differenciáltságú és minő
ségű képzési bázis és az elégséges mennyiségű hallgató követelményét. Amennyiben a kor
szerűsített rendszer e követelményeknek nem tenne eleget, krónikánkat néhány év múlva 
ismét csak tragikomikus és groteszk eseményekkel toldhatnánk meg. De hát kinek lenne 
ez jó?

A kronológia összeállításához — a szövegében hivatkozott jogszabályokon és egyéb 
forrásokon kívül — mindenekelőtt a Bereczky László készítette könyvtárügyi kronológiát 
(Könyvtári Figyelő, 1970. l.sz.), a Könyvtártudományi tanulmányok 1969. és 1970. évi 
kötetét, a Könyvtári Minerva 2. kötetét, valamint a Könyvtáros és a Könyvtári Figyelő 
repertóriumait használtuk fel.
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TUDÓS KÖNYVTÁROS? KÖNYVTÁRTUDÖS?  
TUDOM ÁNYOSAN KÉPZETT KÖNYVTÁROS?

avagy
egy fejlődő szakma fejlődő képzési igényei 

VAJDA ERIK

Néhány idézet — előzetes kommentár nélkül — Mátrai László tiszteletet parancsoló 
életpályára visszatekintő, lebilincselően megírt cikkéből*:

,,...A legnagyobb eszmei zűrzavart azok okozták, akiknek kisebbségi érzést okozott 
az, hogy nem lehetnek tudósok, hanem „csald’ könyvtárosok. Ezek találták ki a „könyv
tártudomány” fogalmát... A józanabb gondolkodásúak tudták, hogy a könyvtárosság 
gyakorlati tevékenység, melynek, mint a legegyszerűbb gyakorlatnak is, megvan a maga 
elméleti oldala, ami azonban még nem önálló tudomány, hanem a könyvtári munka 
elmélete...” „...Miért volt szükség a »könyvtártudományra’ ? Mert ha megmaradunk 
a tényállásnál, hogy tudniillik a könyvtárosság gyakorlati tevékenység, akkor azt elsősor
ban a műhelyben, a könyvtárban kell megtanulni, nem pedig egyetemi előadásokból. De 
ha nincs könyvtártudomány, akkor nincs könyvtártudományi katedra sem...” , majd: 
„a tudományos könyvtáraknak nem könyvtártudósokra, hanem tudós könyvtárosokra 
van szükségük... ” (Kiemelések tőlem, V. E.)’.

Lám, a könyvtárosi pályakép és a könyvtárosképzés körüli viharok még a filozófust 
is ilyen szembetűnően ellentmondásos állításokra késztetik!

Fogadjuk el munkahipotézisként (ezt a magam részéről örömmel teszem, mert 
ebben készséggel egyetértek Mátrai Lászlóval), hogy könyvtártudomány nincs, vagy lega
lábbis önálló tudományszakként nincs, vagy legalábbis (vö. Mátrai László szavaival) még 
nincs. Fogadjuk el azt a nyilvánvaló igazságot is, hogy a könyvtárosság gyakorlati tevé
kenység, mesterség, azt is mondhatnék, hogy a források, az irodalom kezelésének, kézbe 
adásának technológiája. Természetesen azt is el kell fogadnunk, hogy e gyakorlati tevé
kenységnek megvan a maga elméleti oldala.

Ezután azonban megdöbbentő következtetéssel találkozunk: e rangos, elmélettel 
rendelkező, nemzetközileg művelt mesterséget, technológiát (amelynek — mint Mátrai 
László Domanovszky Ákosról szólva kijelenti — a „nemzetközi szakértők legelsői” közé 
tartozó hazai művelője is van) „a műhelyben kell megtanulni” , nem pedig egyetemen kell 
oktatni. Kézenfekvő az analógia: az esztergályozás (vagy — kérem, hogy legalább néhány 
percre fogadják el tudománynak a műszaki tudományokat is és ne botránkozzanak meg 
a „technokrata” kifejezés miatt — a forgácsoló megmunkálás) mesterség, technológia 
a javából. Természetesen ugyanez mondható el a többi ipari mesterségről is, az építés vagy

Műhelyeim története: 48 esztendő az Egyetemi Könyvtárban/ Mátrai László = Kortárs. 23.évf. 
1979. ll.sz. 1721—1730.p.
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a géptervezés, a gépszerkesztés, sőt éppenséggel a logikai áramkörök tervezésének mester
ségéről is. És vajon kétségbevonja-e valaki, hogy e mesterségek elméletét, sőt az össze
tettebb mesterségek esetében magát a mesterséget is egyetemen lehet kell oktatni? 
A kérdés retorikai. Ezt nyilván senki sem vonja kétségbe, gondolom Mátrai László a leg
kevésbé.

Nem azért indultam ki Mátrai László cikkéből, mintha vitacikket szeretnék írni, 
hanem mintegy fogódzóként használtam fel az általa mondottakat.

A könyvtár csupán egyetlen intézményfajta, legyen bármilyen rangos. Rangját 
egyébként nemcsak a benne felhalmozott emberi ismeretek és szépségek magas rangja 
határozza meg, hanem legalább annyira — és nézetem szerint elsősorban — funkciójának 
rangossága, vagyis az, hogy a könyvtár (már a régi könyvtár is) függetlenül attól, hogy ezt 
felismerte-e vagy sem, olyan ismereteket közvetített, amelyek az emberiségnek nemcsak 
büszkeségei, hanem fejlődési tartalékai is. Funkciójának rangossága és jellege az oktatá
séhoz hasonló.

Ha mármost azt akarjuk megvizsgálni, hogy azoknak, akik ilyen intézményben dol
goznak, milyen ismeretekkel kell rendelkezniük, mit kell megtanulniuk, akkor nyilván 
abból a funkcióból kell kiindulnunk, amit ellátnak.

Józan ésszel senki sem vonhatja kétségbe, hogy — legalábbis a könyvtárak többségé
ben és a differenciálódó könyvtári munkakörök többségében — perdöntő jelentőségű, 
hogy a könyvtáros ismerője (ha nem is tudósa) legyen azoknak az ismereteknek, amelye
ket a könyvtár közvetít, legyenek azok akár az alaptudományok, akár az alkalmazott 
tudományok, vagy akár az irodalom körébe tartozó ismeretek. Enélkül a könyvtáros 
nyilván nem igazodhat el azokban az ismeretekben, amelyeket közvetítenie kell. Az 
e tekintetben már némileg sántító analógiát folytatva: nem lehet esztergálni a vas és acél 
tulajdonságainak ismerete nélkül, nem lehet épületeket tervezni az építőanyagok ismerete 
nélkül. A kiszolgált „szakma” ismeretével kapcsolatos követelmények mégsem azonosak 
az ezeket az ismereteket közvetítő könyvtáros és az ezeket az ismereteket felhasználó 
szakember, ha ügy tetszik „tudós” esetében. Ahhoz, hogy a könyvtáros az ismereteket 
közvetíteni tudja, meg kell értenie őket, de nem szükségképpen kell tudnia mindezeket 
az ismereteket alkalmazni. Másfelől, éppen közvetítő funkciójából adódóan, nem szorít
kozhat az adott és (a könyvtárhasználó szempontjából csak bizonyos mértékig) korláto
zott szakma ismeretére, hanem ennél lényegesen szélesebb körű szakmai és általános 
ismeretanyaggal, műveltséggel kell rendelkeznie. Más szóval: a könyvtárosnak jártasnak 
kell lennie a „kiszolgált szakterületen” , de nem szükségképpen kell e szakterület „tudó
sának” lennie.

Könyvtártudomány pedig nincs. Valóban ugyanúgy nincs, ahogy nincs kórháztudo
mány, vagy gépgyártudomány, vagy bányatudomány. Van azonban orvostudomány, 
gépgyártástechnológiai tudomány, vagy bányamérnöki tudomány. Hasonlóképpen vannak 
kommunikációtudományok, függetlenül attól, hogy elismeijük-e a — hazai* értelemben 
vett — „informatikát' önálló tudományos diszciplínának, vagy nem.
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Tévútra viszi a vitát az a kérdés, hogy van-e olyan tudományos diszciplína, amely
nek „keretébe tartoznak” a könyvtárosi funkciók ellátásához szükséges ismeretek. Hiába 
van orvostudomány, a képzés — jelentős részben — nem „orvostudorokat” , hanem gyógyí
tó orvosokat hoz létre. Hiába van géptan vagy gépgyártástechnológia mint tudomány, 
a képzésnek nem elsősorban gépész-tudósokat, hanem géptervezőket, gépszerkesztőket, 
a technológiát megtervező és a technológia alkalmazását irányítani, ellenőrizni tudó szak
embereket kell „termelnie” . Hasonlóképpen, függetlenül attól, hogy a kommunikáció 
tudománya körében van-e önálló informatikai diszciplína, a könyvtárosképzésnek (és 
általában az információs feladatokat ellátó szakemberek képzésének) nem tudósokat, nem 
„informatikusokat” —} vagy legalábbis nem főleg azokat —, hanem feladataik ellátására 
magas szinten alkalmas könyvtárosokat és egyéb tájékoztatási szakembereket kell 
felkészítenie.

Hibáztak azok, akik az egyetemi képzést könyvtártudományi képzésnek tekintet
ték? Minden bizonnyal súlyosan hibáztak akkor, amikor e képzés „egyetemi létét” 
— talán reájuk kényszerített „filosz” magatartás szerint — azzal indokolták, hogy „ápolni, 
művelni kell a könyvtártudományt” . Hibáztak akkor, amikor „a könyvtártudományt” 
hajszolva, összetévesztették a könyvtárosok képzése, elméleti felkészítése és egyben 
a könyvtárak tevékenységének fejlesztése kapcsán művelendő „könyvtárügyi ” kutatáso
kat a „könyvtártudományi kutatásokkal” és — könyvtártudomány híján — a sürgős és 
fontos egyéb kutatások helyett kizárólag könyvtártörténeti, könyvtörténeti és egyéb 
művelődéstörténeti ágak irányába vitték a „könyvtártudományi” kutatásokat, máskor 
pedig mondvacsinált elméleti ismeretágakkal (katalogizálástudomány stb.) töltötték fel. 
Mindez azonban nem vezethet olyan eredményre, hogy „kiöntsük a vízzel együtt a gyere
ket a kádból” és a könyvtártudománnyal leszámolva, egyben leszámoljunk a könyvtáro
sok tudományos képzésének igényével.

Már említettem a könyvtár mint intézmény által ellátott funkciók rangosságát. 
A rang azonban önmagában semmi, nem indoka az e funkciókat ellátók tudományos, ha 
úgy tetszik egyetemi, illetve főiskolai képzésének. Az indokot mégis a funkciókban kell 
keresnünk.

A könyvtáros mesterség, a könyvtárosi „technológia” olyan mértékben vált és válik 
összetettebbé, bonyolultabbá, amilyen mértékben összetettebbé és bonyolultabbá vált és 
válik az a háló, ami a létrehozott (írott) információk és az ezeket jogosan igénylő felhasz
nálók között alakul ki, vagy alakulna ki (ha tudna) azokból a csatornákból, amelyek útján 
ezek az információk a felhasználókhoz juthatnak. Ez a háló már a „régi” időkben sem 
volt egyszerű, ma — a tudományelmélet és a tudománymérés minden eredménye szerint — 
rendkívül bonyolult.

E bonyolult háló létrehozása és karbantartása tette és teszi rohamosan növekvő 
mértékben olyan bonyolulttá a könyvtári és könyvtárosi „technológiát” , hogy ez 
a technológia csak igen magas szintű tudományos ismeretek birtokában tervezhető és 
szervezhető, sőt kétségtelenül csak tudományos szintű ismeretek birtokában művelhető.

Dewey, Ötlet, La Fontaine, Ranganathan, vagy éppenséggel De Soha Price nem 
azért voltak képesek újat alkotni az osztályozásban, vagy a könyvtári tevékenység ellátásá
nak elméletében, vagy a tudományos információk közvetítésére vonatkozó általános isme
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retek elméletében, mert valamely „kiszolgált” tudományág művelői (tudósai) voltak, 
hanem azért, mert ismerték mindazokat a tudományokat, amelyek az információközve
títés vizsgálatához, tervezéséhez, szervezéséhez, fejlesztéséhez szükségesek.

Domanovszky Ákosnak is nyilván a tudományos általánosítás képességével kellett 
áttekintenie a könyvtárhasználók információigényeit, és e szinten kellett egybevetni eze
ket az igényeket a könyvtári állomány információigények kielégítése szempontjából 
lényeges, információkeresésre alkalmas ismérveivel. Ha ezt nem tudta volna a tudományos 
általánosítás szintjén elvégezni, akkor nem lett volna képes arra, hogy a katalogizálás 
„nemzetközi szakértőinek legelsői” közé emelkedjék, és — ami fontosabb — nem lett 
volna képes arra, hogy az olvasók tudományos igényeinek kielégítését elősegítő, megfelelő 
technikai eszközt biztosító katalógusokat hozzon létre.

Az idő azonban halad. Ma már nemcsak az információközlés tervezése és fejlesztése, 
hanem — a könyvtári munkakörök jelentős részében — művelése is tudományos szintű 
ismereteket tételez fel.

Nemcsak annak, aki napjaink katalógusait megtervezi, vagy éppenséggel — néhány 
évtizeden belül — felszámolja az évtizedek és évszázadok óta „katalógusként” ismert 
eszközöket, hogy ezeket az információkeresés jobb és célszerűbb eszközeivel váltsa fel, 
nemcsak annak, aki osztályozórendszereket (információkereső nyelveket), vagy éppenség
gel az információkereső nyelvek létrehozására szolgáló módszereket teremt kell tudomá
nyosan képzettnek lennie, hanem annak is, aki e bonyolult eszközökkel bánik. E „képzési 
kényszernek” két döntő forrása van: a könyvtári (és általában az információs) szervezet 
és a — most már szűkebb értelemben vett — könyvtári technológia és technika fejlődése.

Nem kell külön mondani, hogy sem a szervezeti, sem a technológiai-technikai fejlő
dés nem öncél, hanem válasz az egyre bonyolultabb, egyre nehezebben leküzdhető aka
dályokba ütköző információközvetítési folyamatok és az egyre sürgetőbb objektív 
használói szükségletek által e „mesterségek” művelőihez intézett kihívásra.

A szervezet döntő és minőségi változása azzal függ össze, hogy a könyvtár „falai” 
rohamosan leomlanak: az egyedi könyvtár, az.oly kedves „műhely” korszerűtlen jelenség
gé válik egyszerűen azért, mert önmagában nem tudja ellátni feladatait. A könyvtár egyre 
inkább csak együttműködő szervezetek rendszerbe foglalt egészének részeként működ
het, egy olyan rendszer részeként, amelynek összetett volta nemcsak a rendszertervezőtől, 
hanem a működésében résztvevőktől is megköveteli a rendszer ismeretét, mégpedig egy 
bonyolult, csak tudományos ismeretek birtokában megismerhető, megtanulható és 
művelhető rendszer ismeretét. Ez a gyakorlatban nyilvánul meg percről percre, akár 
a bibliográfiai adatcserére, akár a forrástájékoztató tevékenység kialakulására és fejlődé
sére, ellátásának igényeire gondolunk.

A rendszerré fejlődő könyvtári és könyvtáron kívüli információs szervezet nem 
létezhetne hozzá „méltó” technológia és technika nélkül. Emellett a létrehozott informá
ciók (dokumentumok) és az információhasználók számszerű növekedésének — és ezen 
keresztül a könyvtári tevékenység mennyiségi fejlődésének -  követelményei is a termelés
ből jól ismert jelenségre, az egyszerűbb, majd összetettebb mechanizálható munkafolya
matok gépesítésére, automatizálására vezettek és vezetnek.
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E fejlődés hatása a könyvtárosi pályára és — következésképp — a kívánatos képzésre 
hasonló a termelésben végbemenő fejlődés hatásához. A képzési igény differenciálódik. 
Egyes munkálatokat a „betanított munkás” színvonalán lehet ellátni (természetesen 
a könyvtári közegben mozgó betanított munkás színvonalán). Más munkák — és ide 
tartozik az érdemi könyvtárosi munkák jelentős része — rohamosan növekvő színvonalú 
könyvtárügyi, mesterségbeli ismeretanyagot követelnek meg: a könyvtári szervezet, 
a könyvtári rendszer, a hagyományos és az új információkezelési technológia és a könyv
tári technika tudományos színvonalú ismeretét. így például megszűnik a katalogizálás 
érdemi tevékenységei mellett e téren mechanikus „rabszolgamunkát” végző sok ezer 
könyvtáros korábban végzett munkája, de növekszik az igény az adatbázisok kezelését és 
használatát csak magasabb (és nemcsak a feldolgozott állomány tartalmára vonatkozóan 
magasabb) képzettségi szinten ellátni tudó könyvtárosok iránt. A példákat még sorolni 
lehetne, az általános tendencia azonban — hadd reméljem — az eddigiekből is nyilvánvaló.

A könyvtárosság mint mesterség már régebben — nézetem szerint közel egy évszá
zada — igényelt olyan tudományosan képzett nőket és férfiakat, akik nemcsak „tudós 
könyvtárosok?’ , hanem a könyvtárossággal kapcsolatos tudományokban is jártasak voltak. 
Kétségtelen, hogy ez az igény kezdetben szűkkörű volt, azon kevesekre terjedt ki, akik 
a könyvtárosság módszereit, eszközeit kutatták, tervezték, fejlesztették. A könyvtári 
szervezet, a könyvtári technika és technológia említett fejlődése (ami maga is következ
mény) ezt a helyzetet lényegében változtatta meg. Egyrészt sokkal több — az előbbiekben 
már említett — kutatóra, fejlesztőre, tervezőre és szervezőre van szükség a bonyolultabb 
rendszerben, másrészt a differenciálódással egyre nagyobb mértékben igényel tudományos 
képzettséget az „üzemeltetés” is.

Vajon mindezek szempontjából van-e jelentősége annak, hogy nincs könyvtártudo
mány, vagy hogy önálló diszciplina-e az informatika? Azt hiszem, hogy nincs. A könyvtá
rosnak — a kiszolgált terület ismeretei mellett — azokat az ismereteket, azokat a tudomá
nyokat kell megtanulnia, mégpedig „rendszerbe foglalva” , amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy a bonyolult szervezet részeként, összetett technológiával és technikával működő 
könyvtárban képes legyen közvetíteni az egyre bonyolultabb információkat, az egyre bo
nyolultabb igényekkel jelentkező, egyre nagyobb számú és egyre differenciáltabb kate
góriákhoz tartozó információhasználókhoz. Ezek az ismeretek a legkülönfélébb diszciplí
nákhoz tartozhatnak. Másfelől viszont nem oktathatók „sterilen” : a könyvtárosképzés 
nem váltható fel eklektikus nyelvészeti, logikai, számítástechnikai, kultúrtörténeti, 
művelődéspolitikai stb. ismeretek mintegy matematikai összegét képező oktatással.

A szakma fejlődik. A képzettség irányai, igényei is fejlődnek. Sem áltudományos
ság, sem az áltudományosság iránti jogos ellenszenv nem fedheti el a tudományosan 
képzett könyvtárosok iránti reális igényeket aminek csak a felsőoktatás, — tehát főiskolai 
és egyetemi képzés keretében lehet eleget tenni.
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A KÖNYVTÁROSI PÁLYAKÉP  
Változások, fejlődési tendenciák

SZENTMIHÁLYI JÁNOS -  SZEPESVÁRY TAMÁS

I.

A művelődés — fejlődésének sajátos törvényszerűségei következtében — intézmé
nyek egész láncolatával rendelkezik (történetükkel, szerepükkel, jelentőségükkel a tudo
mányszakok sora behatóan foglalkozik). E különböző intézmények eltérő tevékenység
tartalma állandóan módosuló, differenciálódó és főként sokasodó életpályák kialakulását 
eredményezte.

Ha színházról van szó, senki sem csodálkozik azon, hogy a görög színházban nem 
volt díszlettervező, hogy a Lumière fivérek találmányát megelőző korszakokban nem volt 
filmszínész. Az is természetes, hogy az oktatási intézmények az életpályák differenciáló
dásával és bővülésével folyamatosan igyekeztek lépést tartani. Következésképp az oktatási 
pályakép a történelem során megfelelően módosult. Természetes tehát, hogy a könyvtár 
mint művelődési intézmény — lépést tartva a kultúra, tudomány és technika fejlődésé
vel — nem képezhet kivételt. Funkciója szükségszerűen bővül, differenciálódik. Az intéz
ményrendszeren belüli pályakép is bővül, differenciálódik —, vagyis: dinamikusan fejlő
dik. Ennek megfelelően a pályára való felkészülés spektruma az egyetemi szintű tanul
mányoktól a szükséges technikai alapismeretek elsajátításáig teljed.

A könyvtárosi pályakép változása és differenciálódása viszonylag könnyen nyomon 
követhető folyamat.

A nyilvánosság számára szánt írásos ismerethordozók, a Bacon óla „rés literaria”- 
nak nevezett alkotások nagyjából homogén jellegű megjelenési — kéziratos és főleg 
nyomtatott — formája, a nagyjából homogén réteget képviselő olvasók, az egyházi és 
világi értelmiség állandóan bővülő, de életvitelében, olvasási szokásaiban mégis világszerte 
egységes jellege kialakító hatással volt a könyvtárak külső képének megformálására. 
Ebben a díszletben élő szereplő volt az olvasón kívül a könyvtáros, a gyűjtemény szellemi 
gondozója (gyarapítója, rendezője) és kezelésével, valamint az olvasók kiszolgálásával 
kapcsolatos fizikai munkát vállaló szolgája.

Nagyjából a XIX. sz. közepéig ezeket a könyvtárakat tudósok, írók, költők igazgat
ták, kezelték —, az egyetemek és egyéb iskolák könyvtárait pedig az oktatott tudomá
nyok tanárai.

Mellékfoglalkozás is volt ez, de különösen a XVIII. sz. fordulóján egyben a „rés 
literaria” megismertetésére, az ismeretek rendszerezésére és feltárására a hivatásból adódó 
alkalom. Közismertek a kapcsolatok Leibnitz könyvtárszervezési, tudományszervezési,
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rendszerezési tevékenysége és filozófiai működése között. A kép akkor válik teljessé, ha 
felidézzük, hogy könyvtári programjának megvalósítása érdekében megtalálta a kapcsola
tot Gabriel Naudé-val, aki az első könyvtártani szakmunka szerzője („Avis pour dresser 
une bibliothèque.” 1627.), az első államtudományi szakbibliográfia összeállítója és 
Ludovico Antonio Muratorival — aki a XVII. sz. végén az Ambrosiana, majd a modenai 
herceg könyvtárosa — a máig is nagy becsben tartott, a középkori Olaszországra vonatko
zó történeti forráskiadvány-sorozat összeállítója. A filozófiával, tudományrendszerezéssel 
és forrásfeltárással való foglalkozás tehát alkotó eleme annak a pályaképnek, amely 
Leibnitz, Naudé és Muratori példája nyomán a -ról a közvéleményben
kialakult. Az elkésett ütemű hazai művelődési folyamatban is ez a pályakép rajzolódik ki 
a magyar értelmiségi közvéleményben. Különösen a forráskiadványok gondozója látszik 
a pályaképhez tartozónak. Elég talán, ha Pray György és Fejér György példájára hivatko
zunk. Ennek a tudós-könyvtárosi hivatásnak létjogosultsága mindaddig nem vonható 
kétségbe, míg a forráskutatás, forrásfeltárás, a paleográfia, a nyomdászattörténet, a tudo
mánytörténeti és irodalomtörténeti vonatkozású szövegkritikai munkásság jelentőséggel 
bír. Szépségét azonban rontja a hozzá tapadó egyoldalú szemlélet, a másirányú könyvtá
ros munka sznobisztikus lebecsülése.

A könyvtáros forrásfeltáró tevékenységéhez hasonló gyökerű és indítékú a könyvtá
ros bibliográfiai tevékenysége: a gyűjtött anyag rendezése, feltárása, hozzáférhetőségének 
biztosítása a legkezdetlegesebb katalogizálási tevékenységtől kezdve az irodalom megjele
nési formájáról és tartalmáról történő tájékoztatásig.

Az irodalmi tájékoztatás jellegű kommunikáció társadalmi jelentőségének növeke
dése, a tájékoztatással szemben fellépő igények és szükségletek differenciálódása egyfelől 
hozzájárult a könyvtáros ilyen irányú tevékenységének finomodásához, technikai fejlődé
séhez, ugyanakkor a lemaradás is nyilvánvaló lett. A tudományos és műszaki tájékoztatás 
könyvtárakon kívül alakult ki, s a könyvtárak lemaradtak a korszerű tájékoztatás kifej
lesztésében, aminek egyik előfeltétele az irodalom hasznosításra alkalmas analitikus 
feldolgozása. Évtizedekig tartott, amíg a tudományos és műszaki közvélemény tudomásul 
vette, hogy az intézményrendszeren belül is kell valamit tenni a lemaradás felszámolására, 
ami viszont a pályakép egy részének szinte forradalmi módosulását eredményezte, és 
annak középpontjába egy egész másfajta forrásfeltáró tevékenységet állított.

Az irodalom hordozóinak általános hozzáférhetővé tétele az emberi haladás egyik 
előfeltétele. Az e cél érdekében kialakuló intézményrendszer a foglalkozási ágak hosszú 
sorát hozta létre. A potenciális felhasználók, a felhasználás módja, célja, a nagy tömegeket 
érintő szervezet, a foglalkozás rendkívüli differenciálódását eredményezte. Ma már ott 
tartunk, hogy a könyvtáros mint foglalkozás még idealizált formájában sem jelent egysé
ges hivatásképet.

Az adminisztrátortól a sokszorosítási technikával foglalkozókon át a pedagógusig, 
az irodalom elemzőjéig, a számítástechnikai rendszerszervezőig terjedő széles spektrumból 
hivatásképet kirajzolni nagyon nehéz.

Tudomásul kell venni, hogy az intézményrendszerben szükségszerűen képviseltek 
a szellemi és technikai felkészültség legkülönbözőbb árnyalatait igénylő foglalkozási
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ágak. Úgy véljük, a hivatáskép legjellemzőbb módosulása éppen abban mutatkozik meg, 
hogy annak körvonalai eltűntek.

Nyilvánvaló, hogy mindmáig a felsőbb szintű munkakörök betöltőinek hivatásképe 
érdekli leginkább a könyvtári munka iránt érdeklődőket.

II.

Az előzőkből világosan kirajzolódik, hogyan módosult a könyvtáros pályaképe az 
elmúlt két évszázad során. Az utolsó évtizedekre az jellemző, hogy a pályaképváltozásra 
ható egyes tényezők intenzitása és gyorsasága — tehát a befolyásolási hatásuk — megnöve
kedett, s az összes várható hatásról még nincs is pontos elképzelésünk, mivel állandóan 
változó korban élünk.

A következőkben tézisszerűen felsoroljuk a szakmaváltásra ható legfontosabb 
tényezőket.

1. A könyvtári tevékenység során ellátandó területek: a közművelődés (kultúra), 
a tudományok és alkalmazott tudományok kutatási és fejlesztési tevékenysége, az ipari 
és mezőgazdasági termelés, valamint a külgazdaság és a piac értékesítési folyamatai 
erősen differenciálódtak. Magas színvonalú, hozzáértő, egyenletes dokumentumszolgálta
tás, elemzett, értékelt információfeltárás csak specializált szakemberekkel valósítható 
meg. Minimális követelmény: a szakterület forrásainak, a közlési módoknak pontos isme
rete; a felhasználói, olvasói igények elemzése és szintetizálása az adott speciális területen; 
az összefüggések megőrzése, az interdiszciplináris vonatkozások tekintetében pedig 
a tudománymetria eredményeinek ismerete,1 a bibliometria művelése.

2. Korunkat, de még inkább az eljövendő évtizedeket a növekvő információigé
nyekkel jellemezhetjük. Az Amerikai Könyvtáros Egyesület felként szakértői 1978-ban 
világosan megfogalmazták,2 hogy az eddigi — elsősorban szakterületekre orientált — 
információs tevékenységet és szolgáltatást a problémára orientált tájékoztatás váltja fel, 
s a tájékoztatást igénylők között egyre nagyobb mértékben jelentkezik az állami, szakmai 
irányítás is. Ez természetesen helyes információs politika kialakítását, az információs 
technika, technológia további fejlődését igényli, valamint a könyvtárak, dokumentációs 
intézmények mellett további információ-elemző központok, forrástájékoztató közpon
tok, információs ügynökségek stb. szakosodását, helyi, ágazati, országos és nemzetközi 
információs közvetítő rendszerek megvalósítását.

Valószínű, hogy az iparilag közepes országokban ez a fejlődés lassabb ütemű lesz. 
Mégis érdemes felfigyelni az ENSZ „Tudomány és Technika a haladásért” konferenciá
jának3 a nemzeti információs rendszerekre és az információcsere mechanizmusára vonat
kozó megállapításaira; jelezve a nemzetközi fejlődés tendenciáját:

„A legtöbb ország felismervén a tájékoztatás fontos szerepét ... javasolja nemzeti 
szintű tájékoztatási politika kialakítását, világosan megfogalmazott célokkal, munkaprog
rammal... Az információs forrásokat a felhasználók számára a legszélesebb körben kell 
hozzáférhetővé tenni. Tájékoztatási szakemberek, könyvtárosok képzése szükséges, külö
nösen olyanoké, akik tevékenységüket a felhasználókkal közvetlen kapcsolatban fejtik ki.”
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A könyvtári, információs tevékenység területei, 
országos, központi, ágazati vagy helyi jelleggel,

szakterület könyvtári információs 
szervezetek típusai

nemzeti könyvtár 

közművelődési könyvtár
kultúra, -  gyermek és ifjúsági
művészet

társadalomtudomány

-  iskolai
-  felnőtt
-  lakóhelyi
-  munkahelyi
-  nemzetiségi
-  zenei

/ ------------------------- N

természettudomány felsőoktatási könyvtárak ^

országos szakkönyvtárak dokumentációs központ

vállalati, intézeti szakkönyvtárak információ-elemző
alkalmazott tudományok 

-  műszaki,
dokumentációs intézet

L
-  mezőgazdasági, speciális tárak : ^  adatbank, adatbázis
-  orvos-, -  szabadalmi tár forrástájékoztató

egészségügyi -  szabványtár központ
stb. -  prospektustár

-  térképtár
-  médiatár
-  archívumok

stb. ^

N

>»C

=1
(Л

'3ce-*-*
N
ОM

c
:0

*  azonos vagy önálló szervezeti egységben
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a szervezetek típusai, feladatai nemzetközi, nemzeti 
összefüggésben a könyvtári, információs munkakörökkel

könyvtári, információs főbb könyvtári és információs
tevékenység munkakörök**

-  olvasói, felhasználói rétegek, kategóriák elemzése, 
információs igény- és szükségletkutatás

-  könyvek, folyóiratok, egyéb speciális dokumentu
mok, kéziratok, médiák (film, hanglemez, diakép 
stb.) gyűjtése, tárolása, feldolgozása, rendszerezett 
és szervezett közreadása

-  idegen nyelvű és hazai dokumentumok és egyéb 
információs források, adatok elemzése, analitikus 
és szintetikus (bibliográfia, referátum, prognózis, 
vüágszint összeállítás stb.) feldolgozása

-  tájékoztatási kiadványok és szolgáltatások 
előállítása, szervezése és üzemeltetése

-  nemzetközi és nemzeti (országos, ágazati, szak- 
területi, helyi îlletve problémára^agy dokumen
tumtípusra, valamint pld. vezetői, irányítási stb. 
funkcióra orientált) információs rendszerek 
tervezése, szervezése és üzemeltetése

-  számítástechnika, távadatfeldolgozás, mikrokép- 
technika, reprográfia alkalmazása a könyvtári és 
információs munkában, könyvtárgépesítés

közművelődési könyvtáros 
gyermek-, ifjúsági könyvtáros 
iskolai könyvtáros
különgyűjtemények könyvtárosai (pl. hely- 

ismereti, térkép, szabvány stb.), szaktá
jékoztatók

nemzetiségi könyvtáros 
zenei könyvtáros 
mediatáros 
levéltári könyvtáros
szakkönyvtáros (műszaki, agrár, orvosi stb.) 
paleográfus, kodikológus, könyvtörténész, 
bibliográfus
irodalomelemző-szintetizáló dokumentációs 

munkatárs
információs mérnök, agrármérnök, közgaz

dász stb.
könyvtári és információs rendszertervező, 

fejlesztő

-  informatikai K+F (pl. információkereső nyelvek, 
bibliometria, könyvtörténet stb.) valamint szab- 
nyosítás

-  információs és könyvtári politika, irányítás, 
tervezés

információs rendszerszervező 
informatikai kutatófejlesztő 
alkalmazott számítástechnikus, mikrokép- 

technikus, reprográfus

-  az információ gazdaságtana, pénzügyi, jogi szabá
lyozás

-  szolgáltatások propagandája, felhasználók képzése, 
könyvtárpropaganda

információs kiadványok szerkesztője 
stb.

** alapvetően felsőfokú végzettséggel, de beleértve e munkakörök technikai, adminisztratív munka
köreit is
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3. A könyvtári információs rendszerek egyre bonyolultabbá válnak. A dokumen
tumbázis, a feldolgozási technológia, az információk tartalmi elemzése intellektuális 
kezelése, a szolgáltatási rendszer kialakítása, az információs rendszer belső struktúrájának 
elemzése, a külső társadalmi-gazdasági környezet hatásának értékelése, a rendszer irányí
tási-vezetési kérdései egyre sürgetőbben vetik fel a könyvtári k) és az optimalizá
lás problémáit.

A könyvtárosi, információs szaktudás lényegében a modell összes elemeinek és 
összefüggéseinek, a társadalmi-gazdasági környezet állandó változásának és fejlődésének 
mélyreható ismerete. A könyvtáros pályaképének tartalma a gyakorlatban viszont attól 
függően módosul, hogy a modell melyik elemét (pl. osztályozást, referálást, vagy az 
információs folyamatok automatizálását stb.) műveli kitüntetett figyelemmel. Az össze
függések elvesztését a pályakép sínyli meg. Megfordítva: minden elem kitüntetett művelé
se gazdagítja az összefüggéseket, a könyvtáros pályaképét.

III.

A könyvtárosi pályakép jelenlegi bonyolultságát és összefüggéseit egy táblázatos 
összeállításban kívántuk érzékeltetni. E táblázat minden eleme hat, formál és alakít 
a könyvtárosi pályaképen. A dominánsan ható tényezők alapján válik valaki — a közös 
gyökerek és feladatok megőrzése mellett — gyermek-, vagy műszaki könyvtárossá, az 
információkereső nyelvek, vagy a könyvtárgépesítés szakemberévé, nemzetközi informá
ciós rendszer munkatársává, könyvtörténésszé, vagy információs mérnökké. A közös 
vonás: az olvasó, a felhasználó műveltségének, szakmai ismereteinek alkotó (kreatív) 
gazdagítása. Történjék ez akár az elmúlt évszázadok, vagy a jelen irodalmi, művészeti, 
filozófiai alkotásainak közvetítésével, akár a szakirodalmi,vagy más információhordozón 
rögzített információk elemzésével, szolgáltatásával.

Ilyen differenciált pályaképre történő oktatást egyetlen oktatási intézmény, vagy 
oktatási forma sem tud megvalósítani. Az egyetemnek a könyvtárosi, információs tevé
kenység biztos alapismereteit, eszközeit és módszereit, a tudományos gondolkodásmódot, 
az új jelenségeket követő rugalmasság készségét, valamint az egyetemi stúdiumok kereté
ben elkezdődő specializálódást kell biztosítani. De átfogó hazai képzési és továbbképzési 
rendszer kialakítása nélkül a hivatásra való felkészítés nem lehet teljes.
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INFORM ATIKAI ALAPOZÁSÚ K ÖNYVTÁROSKÉPZÉS

HORVÁTH TIBOR

I.
A képzési hagyományok

Néhány évvel ezelőtt Sárdy Péterrel az OKDT számára tanulmányt készítettünk, 
amelyben áttekintettük a könyvtári ismeretek rendszerezésének és a kutatásoknak hazai 
irányait. Ezek az irányzatok egyben a könyvtárosképzés elvi megalapozását is hivatottak 
voltak betölteni. Három „iskolát” , három különböző koncepció jegyében fogant irány
zatot vázoltunk fel: az ún. bibliológiai koncepciót, az empirikus iskolát és az akkor még 
csak szárnyait bontogató informatikai alapokon nyugvó irányzatot. Természetesen az 
utóbbi mellett foglaltunk állást. Elgondolásunk találkozott az élenjáró tájékoztatási 
intézmények és a legtöbb szakember véleményével. A felsőfokú könyvtárosképzés eddig
— joggal kárhoztatható módon — elsősorban az előző két iskola nyomdokain járt, ezért 
bevezetőként érdemes ezeknek eredményeit és korlátáit felvázolni, és csak ezt követően 
érveket felsorakoztatni a harmadik lehetőség mellett, amelyet — ügy tűnik — csak nálunk 
kívánatos megvédeni, fejlettebb országokban az ezirányú fejlesztés a természetes.

A bibliológiai irányzat a könyvtárosképzésen belül nálunk jelent meg az ötvenes 
években, és egy igen széles körű tudomány kívánt lenni, amelynek tartalmát a könyv, 
a publikációk tartják össze, így a könyvtári ismeretek mellett magában foglalja a publiká
ciók előállításával kapcsolatos nyomdászati és kiadói ismeretanyagot, a könyv és doku
mentumok terjesztésével kapcsolatos tudnivalókat is. Az ilyen szélesen alapozott „ 
mány” igen alkalmas lehetne arra, hogy a könyv és más publikációk társadalmi funkcióit 
előtérbe állítsa, érzékeltesse azt a szerepet, amelyet a könyv és könyvtár betölt a társada
lom életében. Az irányzat, amely csak a képzésben létezett, megmaradt néhány általános 
elv hangoztatásánál, így a képzés tulajdonképpeni tartalma és az ezt megalapozni hivatott 
elméleti koncepció és különösen a szakma igénye között szakadék támadt. Az irányzat 
nem produkálta a bibliológiai ismeretek szintézisét, még összegzését sem, megrekedt 
az elvi alapok szintjén. Nyilvánvaló az is, hogy erre a szintézisre nem is voltak reményei 
soha, mert a bibliológia mint könyvtárosképzési irányzat formálisan, tehát tévesen ismerte 
fel tárgyát. A könyv, a folyóirat és más publikációk ugyanis csak az emberi tudás anyagi 
hordozói, a könyvtári tevékenység előterében pedig a tudás áll, tárgya az információ
— és nem az információ hordozója; a tudomány és a tudás —, s nem annak anyagi foglala
ta. Ismét más kérdés, hogy a tudás, az információ megjelenéséhez mindig szükség van 
hordozóra is s így ezek sem hanyagolhatok el. A bibliológiából — és így a képzésből is —
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hiányoztak azok a tartalmi szempontok, amelyek ma a tájékoztatás központi kérdései: 
tematikai-tartalmi számbavétel és ellenőrzés, tartalmi értékelés, az ismeretek különféle 
átalakításának kérdései, amely transzformációk tárolására és visszakeresésére alkalmas 
formára hozzák a szaktudományi ismereteket. Értelmetlen az olyan képzés, amely 
szerint pl. a könyvkereskedelmi és a könyvtári ismereteket közös tanmenetben lehet 
oktatni. Ékesen bizonyítja az irányzat gyengeségeit, hogy jegyében még egy jegyzet sem 
született meg.

Az empirikus irányzat induló alapja más volt. A „könyvtári üzem” lebegett képvise
lőinek szeme előtt, tartalma pedig a könyvtári gyakorlati munka leírásából állt, itt-ott 
bizonyos elméleti általánosításra törekedve. Követői a könyvtárat szintén dokumentumok 
rendezett gyűjteményeként fogták fel, az ismeretszervezés és ismeretgazdálkodás — tehát 
az informatika fő szempontjai — csak igen vékony rétegben jelentkezett. Tárgykörét 
lényegesen szűkebben szabta meg, mint a bibliológia, ebben a szűkebb körben azonban 
igen hasznos, gyakorlatias, részletekbe menő eredmények születtek. Az irányzat képvise
lőit szakma-szerte gyakran nevezték megértő iróniával „polcológusoknak”. Programjuknál 
fogva nem voltak képesek valóban tudományos rangra emelni azt az ismerethalmazt, 
amely a színvonalas és korszerű könyvtári tevékenységhez szükséges, eltekintve néhány 
kitételtől, illetve néhány téma kidolgozásától. Itt is az alapszempontokkal volt a baj. 
A könyvtár ugyanis egy intézménytípus neve — amelyet néha másként is hívnak —, és 
csak helye bizonyos tevékenységnek, nem tárgya. Szinte szállóigévé vált a klasszikus 
hasonlat — azt hiszem Mátrai László mondta először —, hogy nincs kórháztudomány! 
De van orvostudomány, és az orvosi tevékenység helye a kórház, klinikák stb. Ugyanígy 
lehetséges egy tudomány, amelynek színterét a könyvtárak adják. (Más oldalról és más 
tartalommal a kórházaknak is, könyvtáraknak is megvan a maga üzemtana, hiszen sokféle 
tevékenység, eszköz, módszer, eljárás, technika összehangolásáról van szó, de ez nem adja 
meg sem az orvostudomány, sem a könyvtárakban folyó tevékenységet megalapozó 
tudomány kizárólagos létalapját.) Az empirikus könyvtártudományi irányzatot gyakran 
érte az a nem egészen alaptalan vád, hogy hajlamos volt megmerevíteni konzervatív 
könyvtári eljárásokat. Rugalmatlansága, statikus könyvtárszemlélete kihívta a bírálatokat.

Mindkét vázolt irányzat esetén sok szó esett a történetiség túlsúlyáról a könyvtáros- 
képzésben. Az egyetemi könyvtárszakon elég nagy helyet kaptak a történeti stúdiumok. 
Ennek kettős oka van. Egyrészt különböző művelődéstörténeti tantárgyakkal lehetett 
megfelelő szemléletet kialakítani a hallgatóságban. Másrészt a történeti stúdiumok kap
csán vált lehetővé néhány elvi kérdés tárgyalása, s így ezek a stúdiumok a képzés tudomá
nyos rangjához járultak hozzá.

Valójában nincs, és sohasem feszült igazi ellentét a történeti szemléletmód és az 
aktuális tantárgyak közt. Vita csak a mérték és arány tekintetében lehet, és abban, hogy 
nem minden témakör történeti előzményei érdemelnek egyforma figyelmet. Pl. joggal 
szóvá lehet tenni, hogy az osztályozásban (a tananyag gerincét az ETO tanítása adja) 
a történeti előzmények egészen a legutóbbi időkig nagyobb teret kaptak, mint az ETO 
utáni modern információkereső nyelvek. Hasonlóképpen vitatható, hogy a katalogizálás 
(bibliográfiai leírás) tantárgyban kell-e részletes történeti bevezető. Ez a probléma akkor 
szembeötlő, ha e történeti anyagrészek aránytalansága miatt néhány modern eljárásra,
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tantárgyra időhiány miatt csak nem kötelező, szabadon választható speciális kollégiumok 
formájában kerülhet sor. A történeti tantárgyakra továbbra is szükség van, de más szerke
zetben. Nem lehet elhanyagolni nagykönyvtáraink történeti gyűjteményeit, amelyek 
éppen ügy szakembergondokkal küzdenek, mint a tájékoztatási intézmények. A könyv- 
és könyvtártörténeti stúdiumokban kvalifikált szakemberigény viszont nem nagy.

II.
Az informatika problémái

Az információval foglalkozó tudományok — nem lebecsülendő előzmények után — 
a negyvenes évek végén alakultak ki. Az informatika — néhány év késéssel — az ötvenes 
évektől kezdve hódít teret a tudományok között. Az informatika megszületését az infor
máció társadalomban betöltött szerepének felismerése eredményezte. Az információ 
a modern társadalomról való gondolkodás egyik központi fogalmává vált. Egy sokkoló 
hatású jelentés, amelyet francia szakértők készítettek az USA tájékoztatásügyéről, beve
zető mondataiban a következőképpen foglalja össze ezt a szerepet: „Az anyag és az 
energia az a két alapvető elem, amelyen társadalmunk nyugszik; amelyek meghatározzák 
fejlődését és jólétét. Márpedig ezek az elemek végesek, és fogyasztásuk, bármennyire 
nélkülözhetetlenek, éppen annyira korlátoknak vannak alávetve. így tehát az élet minősé
gének bármely szempontból történő javítása szükségképpen a nyersanyag és energia
felhasználás újabb módszereinek felfedezésével történhetik. Ez az újabb fogalom teszi 
szükségessé minden társadalom harmadik alapvető elemének bevezetését: ez pedig az 
információ. Az információ, amely az ismeretek továbbadásának formája, az új társadalom 
szimbóluma lesz, amely a tudáson és a tudományon alapul. Ezentúl az információ jelké
pezi alapvető elemét az életminőség javítási folyamatának, mert ennek segítségével lehet 
csak összhangba hozni a gazdasági növekedést és a javak korlátozott fogyasztását. Ha 
»korlátlan fejlődés lehetséges egy korlátozott környezetben« — ahogy G.A. Boutry állítja 
legutóbbi művében — ez csak úgy lehetséges, ha hatékony információs rendszereket alkal
maznak. Az információ, amely tegnap még a tudomány segédeszköze volt, ma alapvető 
forrás, sőt, ezentúl úgy kell tekinteni, mint a gazdasági és társadalmi fejlődés egyik 
legígéretesebb tényezőjét.”

A fenti és hasonló más meggyőző érvek miatt kerül iparilag fejlett országokban 
a könyvtárügy és információs ügy a legmagasabb szintű politika érdeklődésének homlokte
rébe. Most már csak azt kell felismerni, hogy ehhez az információs ügyhöz legtöbb köze 
a könyvtáraknak van: az az információ7 az a tudás — más szóval az a termelőerő —, amely 
korunk szimbóluma és alapvető erőforrása, lejegyzett formában és gyűjteménnyé szervez
ve képes a társadalom rendelkezésére állni. Az informatika pedig ennek az információnak 
kezelését, átalakításának módjait, tárolását, társadalmi hasznosítását kutatja. Az informá
ciós tevékenység pedig ott zajlik, ahol a tudást összegyűjtötték, akármi is legyen ennek 
a helynek a neve. Merő konvencióból mi ezeknek az intézményeknek zömét egyszerűen 
könyvtárnak hívjuk.
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Az is nyilvánvaló ezek után, hogy a könyvtárosképzésnek a fő  problémái ma nem 
szervezeti természetűek, hanem tartalmiak.

A felsőszintű könyvtárosképzést ezért nem lehet megítélni olyan szemlélet szemszö
géből, amelynek perspektívái alig teijednek tűi a falusi könyvtárak rendezvényein — bár 
erre is szükség van —, sem pedig olyan beszűkült szakmai látószögből, amely fő problé
máit mondjuk a betűrendbe sorolás rejtelmeiben vagy ehhez hasonló kérdésekben látja — 
bár ezek az ismeretek is szükségesek.

A tárgyilagos megítéléshez tartozik megmondani azt is, hogy az egyetemi könyvtá
rosképzés — s talán egyik-másik főiskolai is — az utóbbi években változáson ment át, 
fejlődése jó irányban indult. Az információs szakemberképzés is megkezdődött, persze 
magán viselve az indulás gyermekbetegségeinek nyomait. Igazságtalanok tehát azok a bírá
latok, amelyek az oktatás régebbi bajainak ürügyén marasztalják el a mai képzést is. 
Ettől függetlenül aligha kétséges, hogy nagyobb léptékű változások biztosíthatják csupán 
a könyvtáros és információs szakemberek képzésében mind a tartalmi, mind a színvonal
beli megújhodást.

A következőkben az informatikának azokat a főbb témaköreit tekintjük át, ame
lyek a képzés gerincét alkothatják. Nem tantárgyakat nevezünk meg, mert nem döntő, 
hogy a felsorolt témák milyen tantárgyakban kerülnek feldarabolásra, viszont az egyes 
pontoknál egy-egy mondattal a probléma természetét érdemes ismertetni, s amennyiben 
lehetséges, a többi témához való viszonyát, szerepkörét is megnevezni. Nincs mód viszont 
arra, hogy ennek a minimális ismereteket tartalmazó felsorolásnak számtalan leágazását 
is számba vegyük, amely egy részleteiben kidolgozandó tematika feladata.

1. Az első témakör magával az információval kapcsolatos. Meg kell határozni 
fogalmát, társadalmi funkcióit, mindezt az információval foglalkozó elméletek és tudomá
nyok ismeretei alapozzák meg. Ha az információt mint a munka tárgyát tekintjük, be kell 
vezetni a mérhető információ fogalmát és az információ egységeit. Ugyanezen okból 
kívánatos az információ (absztrakt) átalakított megjelenésének lehetőségeit vizsgálni. Ez 
roppant fontos témakör. Valóban, az információk kezelésének, a vele való bármilyen 
bánásnak előfeltétele a megfelelő átalakítás,jelekkel, szimbólumokkal való ábrázolás a leg
általánosabb értelemben. E bevezető témakörben az információ elsősorban — de nem 
kizárólag — kvantitatív szempontból kerül tárgyalásra.

Csakhogy az emberi tudás számos átalakítás után válik egységekre bontható, 
kvantiatív információvá, így meg kell mutatni azokat az átalakítási eljárásokat is, amely
nek révén az ismeret, tudás a fenti formára hozható.

2. A második témakört az emberi tudás, a tudományok vizsgálatának módszerei 
adják. Kvantitatív vizsgálati módszerek lényegében a tudománymetria eljárásai és megálla
pításai. A tudomány- és bibliometria számos ragyogó és számos vitatható eredménye 
megfelelő problémafeltáró tárgyalásban az informatika módszereit jelentheti arra, hogy 
tájékozódjunk az információs rendszerek tervezésének és működtetésének különféle 
feltételeiről. Ezeknek a bibliometriai módszereknek gyakorlati alkalmazhatóságáról már 
monográfiák születtek (pl. hogyan lehet a járványelmélet vagy a tematikai szórási tör
vény stb. eredményeit felhasználni a tájékoztatási tevékenységben vagy a könyvtári 
munkában).
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3. Az információk hordozói, a dokumentumok mindenekelőtt a tudományos 
közlés kialakult műfajainak áttekintését kívánják meg olyan dokumentumtipológia szer
kezetére felfűzve, mint ahogy — hasonlatként — az irodalomtudományban a műfajelmélet 
teszi ezt. Az értekezés, esszé vagy kutatási jelentés, szabadalmi leírás, mongoráfia, vizuális 
dokumentumok — hogy néhány példát kiragadjunk — saját közlési, műfaji jellegzetessége
ket mutatnak, meghatározzák az információk értékét, típusát, néha az átalakítás lehetősé
gét. A tájékoztatás azzal a nehézséggel áll szemben, hogy minden olyan dokumentumot 
— amely a tudás forrása — ellenőrzés alá kell vonnia a világon tértől, nyelvtől, időtől 
függetlenül. Az egyetemes számbavételnek szervezett programjai és eszközei vannak, 
történetileg a téma Gesnertől (16. század) napjaink nagy számítógépes regisztráló adat
bázisaiig kísérhető végig. Ezzel kapcsolatosak a dokumentumleírás és azonosítás kérdései 
és az egész bibliográfiai problémakör jelentős része is.

4. Közvetlenül az előző ponthoz csatlakoznak a dokumentumok szervezett gyűjte
ményeinek, a könyvtáraknak problémái. E mindenütt jelenlévő intézmények nagyon 
különböznek nagyság, funkciók, gyűjteményük jellege tekintetében. Munkamegosztásuk 
oly mértékű, hogy sokan kétlik: lehet-e egyáltalán egységes könyvtárügyről szólni. 
A könyvtárügyet mégis mint rendszert kell bemutatni, hiszen elvben a könyvtárak együt
tesen alkotnak ellátási és tájékoztatási rendszert. A következő fejezetben — amely 
a hagyományos tantárgyak problémáiról szól — részletesebb képet kaphat az olvasó arról, 
mit kell az egységes könyvtárügyről oktatni a tananyagban.

5. Az egész tananyag egyik legnagyobb témakörét az információk kezelésének, 
átalakításának, feldolgozásának stb. technológiája, módszerei és folyamatai adják.

Az információk kezelési technológiájának abból kell kiindulnia, hogy az informati
ka számára az információ eredeti formájában adódik: természetes nyelvű szöveg vagy 
tény, adat, máskor kép, ábra, hang. Az informatikát ez a körülmény választja el más tudo
mányoktól, amelyek szintén az információkkal foglalkoznak. Ezen kívül az informatika 
az információkat tárolni kívánja. E táraknak fizikai és intellektuális feltételei vannak. 
Belőlük bármely keresési szempont szerint lehet lekérdezni. Mellettük, velük egy szerve
zetben lehet az új információkat folyamatosan közzétenni. így mind újdonságértesítő, 
mind visszakeresési feladatokat betölthetnek. E különbségek eléggé markánsak: a feldol
gozás tárgya szöveg és adat, célja a tárolás és visszakeresés.

a) Első probléma az információk kvantálása, azaz feldolgozási és tárolási (tehát 
egyben lekérdezhető) egységeinek meghatározása. A könyvtári feldolgozás ezt a kérdést 
azzal kerüli meg, hogy „egy dokumentum — egy feldolgozási egység” formális álláspontra 
helyezkedik. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy ennek folytán maga az információ 
egyenetlenül kvantálódik, darabolódik fel, s ebből nem lehet kiegyensúlyozott, jól szerve
zett tárolást sem biztosítani. Általános megoldás erre a kérdésre még koránt sincsen, s így 
valószínű, hogy diszciplínánként mások és mások a problémák. Maga MacKay bevezette 
Gábor Dénes nyomán a logont, az információ másik egységét és egy harmadikat, a met- 
ront. Ezek támpontokat adhatnak a kvantálási probléma vizsgálatához.

b) Ezt követi az információ átalakítása. Ideális esetben a teljes szöveg tárolására 
lehetne berendezkedni, de ez sem technikailag, sem gazdaságossági okokból nem lehetsé
ges. Ezért az eredeti szöveg a könyvtárba kerül, s a további feldolgozás céljaira az infor
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mációt tömörítő, reprezentáló származékszöveg elkészítése kívánatos. A tömörítés 
mértéke különböző lehet (Farradane elméletében: szurrogátum keletkezik).

c) A fenti átalakítás nyomán keletkezett információt a továbbiakban le kell írni 
— valamely nyelv segítségével —, hagyomános keretek között ez a munka volt az informá
ciók osztályozása. Csakhogy nem csupán osztályba sorolásról van szó a szó logikai értel
mében, hanem az információ különböző vetületeinek, tartalmi, módszerbeli, alkalmazási 
sajátosságainak leírásáról, megbízhatósági kritériumainak, újdonságvoltának stb. meg
határozásáról. E feldolgozás célja az is, hogy kijelölje az információ elérési (keresési) 
szempontjait és helyeit a tárolási struktúrában.

A z információk tematikai-tartalmi leírására az információkereső nyelvek szolgálnak. 
Ezek többé-kevésbé formalizált nyelvek, elméletükkel könyvtárnyi irodalom foglalkozik. 
E nyelvek természete szabja meg egyben a tárolási struktúra intellektuális szerkezetét 
is. Számosán közülük igen közel állnak a természetes nyelvhez, pl. a származékinformáció 
szövegének ún. kulcsszavas elemzésen nyugvó osztályozások. Mások igen erősen szabályo
zottak, tömör, egységesített, a fogalmak közti relációk tekintetében kidolgozott nyelvek, 
mint az információs tezauruszok. Szerkezetük szerint mellérendelőek és hierarchikusak 
lehetnek — számos átmenettel. Céljuk szerint individualizálóak (egyedi információk leírá
sára valók) és generalizálok, mint amilyen a BSO vagy a legfelső szintű rubrikátor a KGST 
rendszerek esetén. Mintegy évtizede megjelentek az automatikus osztályozások, mint 
a klaszteranalízis (clustering), amely algoritmusokat nyújt ennek a nagyon is humán 
intelligenciát feltételező tevékenység automatizálására. Ez az utóbbi sem utópia: a nehéz
kes nemzetközi rendszerekben is alkalmazzák már, pl. a KGST rendszerek egynéme- 
lyikében.

Az információkereső nyelvek szilárd elméleti alapozást kívánnak az oktatástól. Ezt 
az alapozást érdemes külön logikai és általános nyelvészeti tantárgy keretében megadni.

d) Soron következő fázis az információk tárolása. Technikai szempontból a tárolás 
a cédulakatalógusoktól a számítógépekig teljed, elméleti problémáit a file-ok típusai, 
szerkezete, kialakításának módszerei és a hordozó közegek, adathordozók tárgyalása adja. 
Az elmélet központjában a retrospektív tárak állnak, ezekben lehet ugyanis leginkább 
látni, hogyan lehet az ismeretanyagot úgy szervezni, hogy bármely igény alapján ki lehes
sen választani a releváns információkat. Ez az alapja egyéb szolgáltatásoknak: pl. újdon
ságértesítő, folyamatos, illetve egyéni felhasználóra orientált szelektív szétsugárzó 
szolgáltatás.

e) A z információk hasznosítása a lekérdezéssel kezdődik. A keresőprofilok szer
kesztése lényegében a c) fejezetben leírt problémákat veti fel, kiegészülve a szerkesztés 
sajátos logikájának szabályaival.

6. Az információs technológia megfelelő technikát kíván. Kiemelkedő helyet kap 
ebben a számítástechnika. Szembetűnő az ettől való idegenkedés, holott talán két kivétel
lel minden országos könyvtár produkált már valamit számítógéppel. A technika nem 
öncél. Akkor van szerepe, ha a régi, már nem hatékony eljárások, módszerek helyére lépő 
új eljárások bevezetését teszi lehetővé. Az informatika számos technológiai eljárása, mód
szere nem vezethető be számítógép nélkül. Az információs forradalom beköszöntését
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— ahogyan a kommunikációelmélet képviselői aposztrofálják a számítógépek megjelené
sét — csak tudomásul lehet venni.

A számítógépes ismeretek oktatása mindenekelőtt e technika alapjainak tárgyalá
sával kezdődhet, majd az alkalmazás kérdéseivel folytatódik, mindig szem előtt tartva, 
hogy itt szöveges információk feldolgozásáról van szó. Az alkalmazási lehetőségek áttekin
tése az egyszerű kötegelt üzemmódban készült produktumokból (bibliográfiák, kataló
gusok stb.) indulhat. Ennek során kerülhet sor a bemeneti adatok szerkezetének tárgyalá
sára, a produktumok előállításához szükséges műveletek ismertetésére (különböző 
rendezési műveletek, pl. szakjelzetek rendezése, kiválasztása, permutációs műveletek 
stb.). Következő alkalmazási szintet a számítógépes visszakereső rendszerek jelentik, 
lényegében a nagy adatbázisok problémaköre. Még magasabb szintet képviselnek az ün. 
integrált rendszerek, végül bizonyos intellektuális kérdések számítógépes megoldásai 
(pl. automatikus osztályozás). Ebben az anyagrészben lehet a kooperációban létesülő 
adatbázisok technikai és főleg kompatibilitási kérdéseinek tárgyalására kitérni.

A működő számítógépes rendszerek és programok ismertetése szintén a tananyag 
részét képezi.

7. A fenti hat pont az információfeldolgozás folyamatát kísérte végig. Mindegyik 
feltételezett azonban szervezési tudnivalókat. A hallgatóknak ajánlatos a korszerű szerve
zéstudomány alapjaival megismerkedni, majd részletesebben foglalkozni az információs 
rendszerek szervezési kérdéseivel. Az információs rendszerek környezetük szolgálatában 
állnak. Ezért a tananyagban ide kívánkozik a környezetelemzés és szükségletvizsgálat is. 
A gazdasági és szellemi erőforrások függvényében szervezni kívánatos a szolgáltatásokat, 
a technológiát, technikát, munkaerőt, a munkafolyamatokat. Szervezéstechnikai tudni
valók, továbbá konkrét szervezési megoldások és működő rendszerek ilyen szempontú 
elemzése teheti ezt a témakört gyakorlatiasabbá.

I I I .
A hagyományos tárgyakról

A 80-as években közhelynek tűnik arra hivatkozni, hogy az informatika eredmé
nyeinek gyakorlati alkalmazása révén a világ könyvtárügye történetének legnagyobb 
változását éli, és arra, hogy e változások elérték a magyar könyvtárakat is. Az átalakulás 
azonban lassú folyamat. Hosszú ideig számolni kell azzal, hogy a könyvtárakban együtt 
élnek a hagyományos módszerek az újjal, és az is kézenfekvő, hogy nagyon sok könyvtár 
közvetlenül egyelőre még nem alkalmazhatja a legmodernebb eljárásokat. Belátható ideig 
még lesznek könyvtárak, amelyeknek működése a klasszikus hagyományokon nyugszik. 
A képzésben a jövő szakemberei készülnek feladataikra, így, amikor a szakmai közvéle
mény állást foglal a tananyag korszerűsítése mellett, valódi szükségletet fogalmaz meg; 
azonban nem szabad megfeledkezni az éremnek erről a másik oldaláról sem. A probléma 
tehát az, hogy vajon lehetséges-e a klasszikus könyvtári ismereteket integrálni a moder
nekkel, ha igen, milyen feltétel mellett.
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Zsidai József írta szellemesen a szakkönyvtári integrációról szóló könyvében, hogy 
a könyvtárak feladatai lényegük szerint nem változtak évezredek óta. Ez a feladat az, 
hogy ellátást biztosítanak, ellátják a nagyon is különböző felhasználókat szakirodalommal 
és információkkal. A mód azonban, ahogyan ezek a funkciók megvalósultak, történetileg 
mindig is változásban voltak. A modem és a hagyományos ismeretek ötvözésének is ez az 
alapja.

A tananyag szerkezetének valamennyi tantárgy esetében olyannak kell lennie, hogy 
vagy a hagyományos eljárások szerves folytatásaként kívánatos tárgyalni a modern mód
szereket, vagy eleve modern megoldásokra kell építeni oly módon, hogy az magába foglal
hassa a régit is — az alternatívák közti választást tantárgyanként lehet elbírálni. A hagyo
mányos ismeretek illesztése azonban nem lehet mechanikus összekapcsolás, a szintézisnek 
mindenkor a problémák logikájának vonalvezetését kell követnie. A valóságos könyvtári 
életben sem lehet elképzelni a jövőben sem azt, hogy a régi és új függetlenül él, egymásról 
tudomást sem véve.

Két tényezőt különösképpen tekintetbe kell venni. Az egyik a könyvtárpolitika, 
könyvtárszervezés cassandrai tétele a könyvtárügy egységéről, amely elvet mindig megté
pázták, mégis vezérlő gondolat maradt. A másik tényező pedig az, hogy akár hagyomá
nyos módszerekkel, akár a legmodernebb adatfeldolgozási technikával működik is a mai 
könyvtár, helyes típusa az üzemszerűen szervezett könyvtár.

Miben áll e két tényező hatása a tananyagra?
A könyvtári rendszertől független könyvtár anakronizmus. Egyetlen könyvtár sem 

képes önmagában biztosítani az információellátást, sem megoldani a dokumentumok 
rendelkezésre bocsátását. Az ellátást a könyvtárak együttese oldja meg, a teljes könyv-

f

tári rendszer. Úgy kell ezt érteni, hogy a hazai könyvtári rendszeren túl a nemzetközi 
— többé-kevésbé kodifikált — számbavételi, információs és ellátási programok segítségével 
bármely információ és bármely dokumentum megszerzését és rendelkezésre bocsátását 
biztosítani lehet. Minden egyes könyvtár biztosít valamilyen helyi ellátást saját állománya 
és eszközei segítségével, ezen túl azonban a közvetítés funkcióját látja el. A hatvanas évek
től kezdődően az utóbbi funkciók előretörése volt tapasztalható, s ez várhatóan növekszik 
még, s minden könyvtárban e feladatok túlsúlyba kerülnek a saját szolgáltatásokkal 
szemben, a leghagyományosabb könyvtárakban is. Minden könyvtár egy kapu a teljes 
rendszer igénybevételéhez, amelyben az információk megszerzésének és a dokumentum
ellátás biztosításának szervezési tevékenysége kap hangsúlyt. A felhasználó élhet vidéken, 
távol attól a gyűjteménytől, amely igényeit kielégítheti, joga, sőt, lehetősége is bármely 
szolgáltatás igénybevétele. A nagy könyvtáraknak, információs bázisoknak pedig elemi 
szükséglete a teljes könyvtári rendszert igénybevenni ahhoz, hogy el tudja érni a bárhol 
lévő felhasználót. A könyvtárak nálunk is behálózzák az országot. A keretek, az intézmé
nyek adva vannak, akár hagyományos a könyvtár, akár nem, s akármilyen típusú is. 
A lehetőségek már a mai könyvtári rendszerben adva vannak. Annak oka, hogy ez az 
együttműködés mégis alacsony színvonalú, a könyvtárak önállóságra és önellátásra 
törekvésében az együttműködés ösztönzésének hiányában keresendő, továbbá a könyvtá
rosok provincializmusában, néha a fenntartók értetlenségében. Az elzárkózó könyvtárak
nak azonban vége.
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A könyvtárak rendszerszemlélete a mai tananyagban nem kap hangsúlyt. Kimerül 
a hálózati elv hangoztatásában. Pedig amit mi hálózatként kodifikáltunk, az inkább az 
adminisztratív kapcsolatok szabályozása a könyvtárak között, nem pedig a funkcionális 
együttműködés előmozdítása. A hagyományos könyvtári képzés ezen a téren is reform
ra vár.

Ezek után már túlságosan szakmai problémának tűnhet annak boncolgatása, hogy 
a funkcionális rendszerbe foglalt könyvtáraknak a vázolt együttműködése az ún. központi 
funkciók és ellátásukra hivatott központi szolgáltatások fejlettségétől függ. (Központi 
katalógusok és regisztrációs szolgálatok, könyvtárközi kölcsönzés, központosított doku
mentumelosztás, nemzeti bibliográfiai rendszer stb.) Ahogyan minden országos fejlesztési 
program homlokterében e központi szolgáltatások kerülnek, ugyanúgy kívánatos a tan
anyagban is ezeknek igen nagy hangsúlyt adni.

A második tényezőként szereplő üzemszerűen szervezett könyvtár követelménye 
elsősorban a nagyobb könyvtárakra vonatkozik. De a magas szervezettség vonatkozik az 
egész könyvtárügyre is, amelyben az irányítási rendszernek, központi szolgáltatásoknak 
és a könyvtáraknak, információs intézményeknek feladatait össze kell hangolni. A szerve
zési szempontok előtérbe kerülését indokolják a mennyiségi adatok is, amelyekkel a mai 
könyvtárak szembenéznek, de az is, hogy emberi munkát, eljárásokat, technikát kell 
koordinálni hozzáillő szervezetben, hatékony szolgáltatásokat kívánatos nyújtani elfogad
ható költségekkel. Egy mai könyvtár abban is hasonlatos egy ipari üzemhez, hogy félkész 
vagy kész termékeket kap, feldolgozott információkat más könyvtáraktól, s ezeket saját 
tevékenységi folyamataiba, saját szolgáltatásaiba kell illesztenie. Ez az „illeszthetőség” 
nemcsak a gépi adatfeldolgozás esetében alapvető kompatibilitási problémákat takarja, 
hanem a hagyományos könyvtári tevékenységben is lényeges szerephez jut. (Az össze
egyeztethetőség nem uniformizálást jelent, a legtöbb szabvány valóságban is csak azt cé
lozza, hogy a feldolgozott információk kölcsönösen cserélhetők és felhasználhatók 
legyenek.) Az információk cseréjének ismét oktatási kihatásai vannak.

A két szempont, amely módosítja a hagyományos könyvtári tevékenységet és 
a hagyományos könyvtári képzés tárgyait is, világosan mutatja, hogy a könyvtári 
környezetnek és közegnek változása átalakító hatással van a hagyományos könyvtárakra 
is, függetlenül attól, hogy milyen technikai felszereltséggel kíván dolgozni, vagy attól is, 
hogy a könyvtári technológiában megmarad-e a hagyományoknál. Ha a fenti problémát 
tantárgyi vetületben szemléljük, kitűnik egyfelől, hogy semmilyen tantárgyat nem lehet 
konzerválni, másfelől, hogy a könyvtárügy egységes rendszerszemlélete alapján valóban 
szintézis érhető el a hagyományos és modern stúdiumok között.

A szintézist valójában a bevezető tárgyban kell megalapozni, amely átfogó képet 
nyújt a könyvtári és információs tevékenység egészéről, alapfogalmakat tisztáz, de alkal
mas annak bemutatására is, hogy a hagyományos könyvtári eljárások hogyan fejleszthetők 
tovább. A képzés elején szereplő történeti stúdiumoknak szintén számolniok kell azzal, 
hogy a könyvtártörténet a mai napig terjed, s nem ér véget — magyar vonatkozásban — 
a könyvtárak felszabadulás utáni reformjával.

A leghagyományosabb könyvtári tantárgy, a könyvtártan két feladatra vállalkozhat. 
Egyrészt be kell mutatnia a könyvtári-tájékoztatási rendszert, s nem az egymástól elszi
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getelt könyvtárak koncepciójából kell kiindulnia. (A mai gyakorlatban a könyvtártan 
tárgyalja ugyan a könyvtárügyet magát is, de figyelme csak az irányítási rendszerre, a jogi 
szabályozásra és a klasszikus intézményszervezés kérdéseire terjed.) Másfelől a könyvtárat 
mint üzemet kell bemutatnia, s itt modern szervezéstudományi alapokra kell helyezked
nie. A tantárgyban nemcsak a hagyományos könyvtár, hanem az információs rendszerek 
szervezésének kérdéseit is szerepeltetni kell. Kétségtelenül ez látszik a legnehezebb 
feladatnak, mert itt tapasztalható a legnagyobb törés a mai oktatásban: az információs 
tárgyak alig tekintenek a könyvtárszervezés problémáira — holott egy könyvtár önmagá
ban is lehet „információs alrendszer” , — másfelől a könyvtártan még nem tudatosítja 
ugyanezt.

A hagyományos könyvtári tárgyak közt előkelő hely ju tott a tájékoztatási források 
ismertetésének. Hosszú időn keresztül ezek az eszközök kiadványok voltak: bibliográfiák, 
referáló folyóiratok, kézikönyvek, enciklopédiák stb. A korszerű könyvtári tájékoztatás
ban ez a tevékenység kialakított adatbázisokon nyugszik, amelyekből születhetnek kiad
ványok is. A lépésváltást a tantárgyban meg kell tenni. Valószínű azonban, hogy az a mai 
gyakorlat sem tartható, mely szerint a főbb tudományok tájékoztató eszközeit a hallga
tók végigtanulják. A szakosítás feltétlenül kívánatos. A tájékoztatási tantárgy kialakítá
sakor az óhatatlanul előálló átfedésekre kell vigyázni: időközben ugyanis az egész könyv
tári és információs tevékenység tájékoztatáscentrikussá vált, mondhatni, minden tantárgy 
közvetlenül vagy közvetve ezt tekinti valódi céljának.

Végül ügy tűnik, hogy a feldolgozási tantárgyakkal van a legkisebb probléma abból 
a szempontból, hogy a hagyományos és új feldolgozási módszereket egyeztetni lehessen. 
A bibliográfiai leírás — annak ellenére, hogy pontosabbá vált és mélyebbé is — egyszerű
södött, a tárgyat ki lehet egészíteni a leírások gépi formátumának és az adatszerkezetek
nek ismereteivel. Az osztályozás az információkereső nyelvek megszületésével lényegesen 
bonyolultabbá vált, ezen a téren valódi forradalom zajlott le. Az átmenet mégis zökkenő- 
mentes lehet, hiszen a számítógépek úgy teijesztették ki az osztályozási lehetőségeket, 
hogy a legtöbb esetben a kialakított eljárások számítógép nélkül is alkalmazhatók. Infor
mációs tezaurusszal pl. manuális rendszerek számára is lehet osztályozni.

IV.
További szempontok

Néhány oldalban összefoglalni az informatika fő problémáit oly módon, hogy 
belőle a felsőfokú képzés számára megkívánt tananyag körvonalai bontakozzanak ki: 
kockázatos vállalkozás, amely azzal a veszéllyel jár, hogy az olvasóban a meggyőzés 
helyett a kételyeket támasztja fel. A fenti vázlatban valóban sok a leegyszerűsítés, sőt 
hiány. Nem foglalkozik pl. számos technikai kérdéssel, mint a mikroképtechnika, repro
gráfia, adatátvitel stb. A félreértés elkerüléséért nem árt még egyszer megismételni tehát 
a célt. Ez a cikk a könyvtárosképzés informatikai alapjait kívánja bemutatni, amely 
a továbbfejlesztés egyik lehetséges útja, de nem szándékozott tantárgyi javaslatokat tenni.
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Azt azonban megmutatta, hogy az informatika zökkenők nélkül integrálja a klasszikus 
könyvtártudományt is, de lényegesen túlhalad rajta.

Felmerülhet az a vád is, hogy egy jelentős könyvtártípusnak, a közművelődési könyv
táraknak nem nagyon jut hely ebben a koncepcióban. E vád csak akkor lenne igaz, ha 
a közművelődési könyvtárakat valamilyen кölcsönkönyvtáraknak, egy ország teljes 
könyvtári környezetétől független szellemi inségkonyhának fognánk fel. Másfelől a köz- 
művelődési könyvtárban ugyanazokat az előírásokat, eljárásokat kell alkalmazni, mint 
a szakkönyvtárakban, s ebben az egész világ könyvtárügye egységes. Legfeljebb nem 
mindenben alkalmazzák ugyanolyan mélységben a lehetséges technológiákat, mint a szak- 
könyvtárak és hivatásos tájékoztatási intézmények. Kisarkítva a példát: egy körzeti orvos
nak ugyanazt az orvostudományt kell tanulnia, mint egy klinikán dolgozó kollegájának, 
hiszen a kórokozók ugyanazok, a betegségi tünetek, a diagnosztizálás stb. ugyanaz. 
A klinikát feltételezi a körzeti orvos, mint ahogyan klinikák sem lehetnek körzeti rende
lőintézetek nélkül.

Hiányolni lehet a történeti stúdiumokat is. Ezek nem azért hiányoznak, mert nincs 
rájuk szükség, hanem, mert a fenti vázlat az aktuális ismeretekre korlátozódott, s csak 
a képzés informatikai alapjait tekintette át. Ha azonban könyvtáraink gyűjteményei szá
mára kívánatos szakembereket képezni — márpedig ez jogos igény —} akkor ez valójában 
másfajta képzést igényel. Számukra az informatika másodlagos jelentőségű, viszont 
— latin vagy német szak párosításával — a mainál lényegesen igényesebb művelődéstörté
neti képzést érdemelnek.

A felsőfokú képzés szervezése számára fontos lehet az is, hogy az informatika 
a könyvtári ismeretek hol helyezkednek el a tudományok rendszerében. Egy hagyományos 
tudományfelosztásban aligha jelölhető meg egyértelmű helye, hiszen tipikus interdiszcip
lináris ismeretekről van szó. Mégis, inkább társadalomtudomány, ebben minden teore
tikusa megegyezik. Kiindulása és célja az ember, tárgya emberi ismeret, eljárásainak alap
ját logikai, nyelvészeti, matematikai ismeretek adják. (A matematika sem természet- 
tudomány!)

Végül azt a kérdést kell tisztázni, hogy a fent vázoltak mennyire kötődnek a hazai 
könyvtári és információfeldolgozási gyakorlathoz.

Erre azért nehéz választ adni, mert minőség és az alkalmazott eljárások tekinteté
ben olyan nagy a szórás tájékoztató intézményeink és könyvtáraink között, hogy aligha 
lehet meghatározni általános színvonalukat. Három-négy helyen számítógépes terminál 
működik, négy-öt helyen fejlett visszakereső rendszer, mintegy tucatnyi helyen külföldi 
mágnesszalagos adattárra épülő korszerű SDI szolgáltatás, a számítógéppel készült index- 
művek, bibliográfiák száma is igen nagy. Magyarország részt vesz több tucat nemzet
közi számítógépes rendszerben. Faktografikus adattárak fejlesztése (termékinformációk, 
statisztikai adattárak stb.) sok helyen folyamatban van. A másik végleten elemi szakmai 
zavarokkal küszködő, gyengén ellátott könyvtárak állnak, jórészt képzetlen személyzettel.

Az általános magyarországi gyakorlat elmarad a fejlett országok színvonalától.
A fentiekben javasolt tananyag a mai gyakorlatunkhoz képest előremutató, de 

korántsem éri el a legfejlettebb országokét, ahol integrált számítógépes hálózatok tömeges
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információs szolgáltatásai váltak mindennaposakká. Az elmélet tekintetében azonban 
igyekezett a korszerűséget megőrizni. A fejlődés biztosítéka a szellemi felkészülés a soron 
következő lépésekre. Mert — Fehér Lipóttól szokták idézni a mondást — a ma bonyolult
sága a holnap trivialitása.

A KÖNYVTÁRTUDOMÁNY-INFORMATIKA SZAKRA legnagyobb a túljelentkezés 
a finn egyetemeken. 1978-ban e szakra a jelentkezőknek csak 6,8 %-át vették fel 
(733-ból 50-et): a helsinki jogi karon 9,1 %, az orvosin 23,4 % volt a felvételi arány.

(Kirjastolehti, 1979. 10.no.)

KÖNYVTÁR- ÉS TÁJÉKOZTATÁSTUDOMÁNYI EGYETEM kezdte meg működését 
Japánban 1979 októberében. A jelenlegi Országos Könyvtártudományi Főiskola 1981-ben 
beolvad az új intézménybe.

(National Diet Libr. Newsletter. 1979. 53.no.)

A KÖNYVTÁROSKÉPZÉSNEK szentelte egész 1979/3. számát a Canadian Library 
Journal a Torontói Egyetem könyvtártudományi kara alapításának (1928) 50. évforduló
ja alkalmából. Az egyes cikkek témái: a kanadai könyvtárosképzés története; a tájékozta
tástudomány a kanadai felsőfokú könyvtárosképző intézmények tantervében; a tovább
képzés hiányosságai; az oktatógárda helyzete és összetétele; a leendő könyvtárosok 
hivatástudata; a végzett hallgatók elhelyezkedése és előmenetele; a tanszékek kapcsolata 
a könyvtárak életével.
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INFORM ÁCIÓHASZNÁLAT -  TÁRSADALM I KÖRNYEZET -  KÖNYV
TÁROSKÉPZÉS

Szem pontok a könyvtárosképzés koncepciójához

KATSÁNYI SÁNDOR

A könyvtári munka célja az információ eljuttatása a használóhoz. Információ és 
használó: e két pillér között feszül a könyvtári gyakorlat íve, következésképpen a képzésé 
is. Ezért az információ tanulmányozásával (mibenlétének, vizsgálatának, rendszerezésé
nek, leírásának stb. tanulmányozásával) párhuzamosan tanulmányozni kell az információ 
társadalmi felhasználásának kérdéseit is. Be kell mutatni a társadalom objektív informá
ciószükségletét és a tudatosult szubjektív információigényt, illetve ezek vizsgálatának 
módszereit, ismertetni kell az információhasználat irányításának lehetőségeit, s végül 
az igények kiszolgálásának technológiáját.

Horváth Tibor informatikai alapozású könyvtárosképzési koncepcióját az itt követ
kező oldalak nem vitatni kívánják, hanem teljesebbé tenni. Végső soron a Horváth-tanul- 
mányban tárgyalt kérdéseknek némileg más látószögű, a használó felőli megközelítéséről 
van szó. Úgy vélem, hogy a kettős megközelítés (egyrészt az információ, másrészt annak 
használója felől) két félgömbként egészíti ki egymást.

E kettős megközelítés ad továbbá a képzésben elvi alapot — véleményem szerint — 
a sajátosan szakkönyvtárosi és a sajátosan közművelődési könyvtárosi igények kettősségé
nek feloldására. Tévútra vezet ugyanis, ha a közművelődési igények specifikumát a szak- 
könyvtári igények lefokozásában keressük (tehát pusztán negatívumban); de az is prakti- 
cista tévútra vezet, ha a különbséget a technológiai eltérések részleteiben véljük 
megtalálni. Valójában az információ (és információ-kezelés) ismeretére mindkét könyvtár- 
típusnak szüksége van: a szakkönyvtárosnak mélyebben — ez a specialitása,— a közmű
velődésinek viszont nem azonos mélységben; „használó-ismeretre” szintén mindkét 
könyvtártípusnak szüksége van: a közművelődési könyvtárosnak mélyebben — ez a specia
litása — a szakkönyvtárosnak viszont nem azonos mélységben.

Az itt következő vázlatos felsorolás nem lép fel sem a tanterv, sem a teljesség 
igényével. A képzés számára alapvetően fontos információhasználati ismereteket kívántam 
programmá sűríteni úgy, hogy az egyrészt rendezettebb és áttekinthetőbb legyen a jelen
legi tantervi szétszórtságnál, másrészt belső logikája révén Horváth Tibor rendszerével is 
összeilleszthető legyen.

Az információhasználat mibenléte

Az információk használatára és használóira vonatkozó stúdiumok kiindulópontja 
törvényszerűen egybeesik a Horváth-féle informatikai program kiindulópontjával. Az
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információ mibenlétének, társadalmi funkciójának és társadalmi meghatározottságának 
vizsgálata szükségszerűen magában foglalja a befogadás, a felhasználás kérdéskörét is. 
(E téma részletezőbb kifejtése helyett elégséges itt Horváth Tibor első témakörére 
utalnom.)

A társadalom objektív információszükséglete

Az előző, általánosan bevezető témakör az információ társadalmi funkciójának 
elméleti kérdéseivel foglalkozott, és az általános szintjén ragadta meg a problémát; itt 
a konkrét társadalom konkrét információszükségletének elemzéséről van szó.

Kündulópontként a társadalom információszükségletének különféle típusai szolgál
hatnak: a termelés, a kutatás, a fejlesztés, az oktatás stb. szükséglete. Sajátos, fontos, de 
kevésbé egzaktul feltárt a szocializáció és a társadalom „mindennapi életének” informá
ciószükséglete, a szabadidős tevékenységek növekvő információszükséglete stb. A szükség
letek horizontálisan és vertikálisan elkülönülő szintjeit társadalmi meghatározottságuk
ban, összefüggéseikben és változásukban kell vizsgálnunk.

Külön kell foglalkozni az objektív információszükséglet mérhetőségének és mérésé
nek kérdéseivel. Meg kell ismerkedni a mérés eszközeivel (kiemelten a bibliometriával); 
a mérések metodikai problémáival, eredményeivel, az egzakt megközelítés legkiemelke
dőbb külföldi és hazai példáival.

A szubjektív információs igény

E témakörben azt vizsgáljuk, hogy — az objektív szükségletek hatására — a társada
lomban az információ iránti szubjektív igényeknek milyen típusai jöttek létre, milyen 
tényezők befolyásolják kibontakozásukat, és az egyes rétegek körében ezek milyen inten
zitással hatnak?

Az irodalmi igényvizsgálatoknak két — egymástól nemcsak tárgyukban, hanem 
megközelítésükben és módszerükben is elkülönülő — területe alakult ki: a szakirodalmi 
igényvizsgálatok és a szabadidős olvasmányok vizsgálata. E stúdium feladata lenne 
a párhuzamos bemutatás mellett a két terület lehetséges szintézisét is megteremteni.

A szakirodalom iránti szubjektív igények problematikája a nemzetközileg elismert 
alapvető igény vizsgálatok tanulságai alapján dolgozható fel (Line, Gralewska-Vickery 
stb.). Olyan témakörökre kell e stúdiumnak kitérnie, mint az igénylők és az igények tipi
zálása, az igényeket alakító objektív és szubjektív tényezők, a szakirodalmat használók 
egyes rétegeinek igényei, a szakirodalmi igény vizsgál átok módszertana.

A szabadidős olvasmányok iránti szubjektív igények problematikájához a művelő
désszociológiai kutatások szolgáltatnak fundamentumot (Józsa P. stb.). A témakör 
részletesebb feltárása viszont a külföldi és hazai olvasásvizsgálatok eredményeinek 
adaptálásával történhet. E témakörön belül tisztázandók az olyan alapfogalmak, mint 
az olvasó és a nem olvasó, olvasótípusok, olvasmánytípusok, az olvasási kultúra és össze
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tevői: olvasottság, ismeretek, készség, beállítódás. Itt kell bemutatni az igényeket alakító 
szociális, demográfiai és pszichés tényezők szerepét, és feltárni az egyes társadalmi rétegek 
olvasási szokásait, vagyis az olvasói igények makró-világát. Végül ide tartoznak az olvasás
vizsgálatok módszertani kérdései is.

Az információhasználat folyamata

Az előző témakör az információhasználat társadalmi méretű makró-világát tárta föl; 
itt a használat mikro-világát: az egyéni befogadást tárgyaljuk. A szükségletek és az igények 
vizsgálata után itt már magát a megvalósult információhasználatot, annak folyamatát és 
egyes összetevőit tanulmányozzuk.

Az előző témakörhöz hasonlóan e stúdium anyaga is kétfelé ágazik: az ismeretközlő 
irodalom használatának vizsgálata részben másfajta megközelítést és másfajta módszereket 
is követel, mint a szépirodalom (pontosabban: a nem-ismeretközlő irodalom, a fiction- 
irodalom) befogadásának tanulmányozása. A cél: a közös alapok kijelölése, egy bizonyos 
szintézis megteremtése e két elágazó terület között. Ez nem lehetetlen, hiszen az ismeret- 
közlő szöveg és a szépirodalmi szöveg befogadásának vizsgálata az informatikai alapozott- 
ságú megközelítésben — egész koncepciónk erre épül — lényegében egységes alapról 
történhet.

Témakörünk tárgyalása az információ vételének problematikájával kezdődik: a vétel 
hatékonyságával és akadályaival, a hatékonyság kritériumaival és vizsgálati módszereivel. 
A vizsgált kör bővítésével eljutunk a tanulás tágabb kérdésköréhez: a tanulás mibenléte, 
pszichés és szociális meghatározottsága, tanuláselméletek, különös tekintettel az informa
tikai megközelítésű tanuláselméletekre (Skinner). E gondolatmenetünk záróköve: az 
ismeretszerzés optimalizálása. Ez már a következő témakörbe vezet át, az információ- 
használat irányításához.

Külön kell foglalkoznunk az információhasználat megtanulásának-megtanításának 
kérdéseivel. Itt szerepel az információhasználati szokások (olvasás, irodalomhasználat, 
könyvtárhasználat stb.) kialakítása az alap-, közép- és felsőoktatási rendszerben, valamint 
ezzel párhuzamosan a könyvtárakban.

A szépirodalmi (nem ismeretközlő, fiction) olvasmányok befogadásának vizsgálatá
hoz kapcsolható az olvasás folyamatának, az olvasás megtanulásának a kérdése. A szépiro
dalmi mű olvasását a dekódolás sajátos eseteként fogjuk fel, melynek megértéséhez 
— a korábbi témakörök ismeretére alapozva — szükség van az olyan alapfogalmak tisztá
zására, mint „mű — olvasó — olvasat” , szükséges elemezni az olvasatok eltérésének jellegét 
és okait, a befogadásra ható tényezőket, és végül a sajátos vizsgálati módszereket, azok 
alkalmazási lehetőségeit és hibahatárait.

Az információhasználat irányítása

E témakör alapkérdése: hogyan lehet a társadalom objektív (de csak részben tuda
tosult) információszükségletét tudatos egyéni szükségletté tenni? Az információhasználat

Könyvtári Figyelő 26(1980)2



174 Katsányi S.

orientálásának alapvetését kell itt nyújtani: a meghatározó cél- és eszközrendszert. Erre 
az alapra épülhet az egyes konkrét tevékenységek ismertetése (pl. propaganda-tevékeny
ség, közösségi kapcsolatok stb.)

Az információs igények elemzésénél a szociológia módszereit hívtuk segítségül és 
bizonyos értelemben olvasásszociológiai alapozást adtunk; az információs folyamat elem
zésénél viszont megkerülhetetlen a pszichológiai megközelítés igénybevétele, így az 
olvasáspszichológiai alapozás. Az információhasználat irányítását tárgyalva a legtágabban 
értelmezett pedagógia fogalomrendszeréhez kapcsolódunk, s olvasás- és könyvtárpedagó
giai alapvetést is nyújtunk.

E témakör tárgyalásának kiindulópontja a társadalmi szükséglet és az egyéni igény 
közelítésének kérdése, a célrendszer kifejtése, az információhasználat, azon belül az olva
sás jelentősége a szocializációs folyamat, a személyiségformálás a permanens művelődés, 
a társadalmi mobilitás stb. szempontjából. Hangsúlyozzuk: az információhasználat 
orientálásának nem prakticista eszköz-leírást, hanem a sokoldalúan kifejtett célrendszert 
kell alapvetésként adnia.

A célok kifejtését az alapvető módszerek kifejtése követheti. A könyvtári és tájé
koztatási gyakorlatban használt módszerek és eszközök sokaságából a leglényegesebb 
közös vonások megragadásának segítségével kell az alapvető módszereket absztrahálni. 
E téren a külföldi olvasás- és könyvtárpedagógiai szintézisek adaptálására, a hazai és 
külföldi hatásvizsgálatok eredményeinek átvételére építhetünk.

Az alapvető módszerek ismertetését az információhasználatot alakító intézmények
nek (család, iskola, könyvtár, tájékoztatási intézmények) e témakör szempontjából 
történő leírása követheti, s ezekhez kapcsolódva a bennük kialakított sajátos módszerek 
és eszközök ismertetése.

Az információs igények kiszolgálása

A használó felőli megközelítésünk eddigi útja az elméleti alapozástól elindulva 
lépésről-lépésre közelebb vitt a gyakorlathoz. Az út befejező állomása maga a könyvtári 
gyakorlat: az igények kielégítése az olvasószolgálat tágan értelmezett keretei között.

Kiindulópontként az információ- és könyvtárhasználati szokásoknak a korábbi 
témakörökben ismertetett vizsgálata szolgálhat: a társadalmi igényeknek és szükségletek
nek megfelelő szolgáltatási rendszert kell kiépíteni. A tájékoztató intézmények és 
a könyvtárak üzemszervezési kérdései kapcsolódnak ide: üzemszervezési, gazdasági, mun
kaszervezési problémák. A szolgáltatások megszervezendők térben (a munka színhelyei, 
a könyvtári tér kialakításának funkcionális kérdései) és időben (a munkafolyamatok 
sorrendjének és egymásra épülésének kérdései). A szolgáltatások könyvtártechnikai és 
technológiai kérdéseivel zárul a stúdium, illetve ezen a ponton kanyarodik ismét vissza 
a Horváth Tibor által felvázolt informatikai alapozású programhoz.

Fontosnak tartom befejezésül ismételten elmondani: a fentiekben vázolt program 
nem kész tantervet jelent, még kevésbé egy tantárgyat. Csupán kísérletet arra, hogy az
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információhasználóra vonatkozó, és megítélésem szerint a korszerű könyvtárosképzésben 
szükséges ismereteket (melyek jelenleg tematikusán a különféle tárgyak között szétszó
ródva találhatók és megközelítésmódjuk is a legtarkább képet mutatja) rendbe szedjem, 
a könyvtárosképzés tartalmi korszerűsítési munkái számára.

IIIIIIIIIIIII

A TÁJÉKOZTATÁSI SZAKEMBERKÉPZÉS újabb tendenciáit szándékozott feltárni 
az az USA és Kanada-beli felmérés, amely 54 intézmény (a könyvtárosképző intézmények 
84 %-a) informatika kurzusainak tanrendjét vizsgálta. Az elemzés alapján — aszerint, hogy 
a kurzusok milyen célt szolgálnak (milyen képesítést kívánnak adni) — öt csoportot 
lehet alkotni: 1) Könyvtárgépesités — automatizálás: tipikusan felhasználóra orientált 
kurzusok. 2) Információtárolás és -visszakeresés elméleti és gyakorlati kérdései: indexelés, 
tezaurusz- és referátumkészítés, különböző visszakeresési stratégiák és módszerek, az 
egyes keresési módszerek összehasonlíthatósága stb. (Ezek némelyikével gyakran még 
speciális továbbképzés keretében is foglalkoznak — posztgraduális szinten). 3) Rendszer- 
analízis, rendszerelemzés: statisztikai módszerekkel és olyan matematikai eljárások 
oktatásával foglalkoznak, amelyek a könyvtárak belső munkájának és szolgáltatásainak 
értékelésében, hatékonyságának megítélésében használhatók. 4) Interaktív számítógépes 
rendszerekkel kapcsolatos tematikák: az információtárolás és -visszakeresés módszereil 
tanítják, rendszerint valamilyen már melgévő, bibliográfiai hivatkozások visszakeresésért 
alkalmas on-line rendszerek segítségével. 5) Számítógépi programozás: a programnyelvel 
megismerését/megismertetését tekintik céljuknak. — Az iskolák 50 %-a a felsorolt téma 
körök közül legalább háromban tart rendszeresen kurzusokat.

(BOBOKNÉ BELÁNYI BEÁTA híradás 
Howard Fosdick: Library Education in Information Science. Present Trends c. írás

alapján (Special Libraries, 1978 márc. 100—107.p
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N É H Á N Y  GONDOLAT A TÁJÉKOZTATÁSI ISMERETEK
OKTATÁSÁRÓL

SZABÓ SÁNDOR

A tájékoztatási ismeretek oktatástartalma tekintetében az elmúlt évtizedekben 
uralkodott nagyfokú bizonytalanságot tükrözi az a tény, hogy a különböző képzési 
formákban ezeknek az ismereteknek a legkülönbözőbb tantárgyi elnevezései voltak: 
Bibliográfia; Tájékoztatás: bibliográfia, dokumentáció; Könyvtári tájékoztatás; Tájékozta
tó munka; Szakirodalmi forrásismeret; Információs források.

E helyütt nem részletezve a könyvtárosi és informatikusi pályakép összetevőit, 
summásan úgy fogalmazhatnánk, hogy e stúdium keretében kell elsajátíttatni az informá
ciókban és dokumentumokban való eligazodás eszközeit és módszereit, meg kell ismertet
ni a különböző szolgáltatásokat és szolgáltatási rendszereket, az ezeket működtető 
intézményeket és szervezeteket, képessé kell tenni a hallgatókat a különböző információs 
források előállítására, valamint információs, tájékoztatási egységek szervezésére és mű
ködtetésére.

E célokat figyelembe véve az alábbiakban a tájékoztatási „tárgy” oktatásának 
néhány fontosabbnak ítélt problémáját emeljük ki.

1. A képzésben még ma is él a korábbi hagyományokhoz ragaszkodó gyakorlat, 
mely az oktatás elsődleges céljának a különböző tájékoztatási kiadványok megismerteté
sét tekintette. A szakmánkban az utóbbi időben végbement váltásnak tükröződnie kell 
e stúdium tananyagában is: benne kellő hangsúlyt kell, hogy kapjanak a különböző 
szolgáltatási rendszerek és szervezetek, központi regisztrációk, adatbázisok, tájékoztatási 
programok. Szakítani kell a korábbi, de még néha ma is fellelhető ún. kiadvány-centrikus 
tájékoztatási szemlélettel, hangsúlyozottan kell oktatni a modern tájékoztatási forrásokat. 
Itt különösen fontosnak ítéljük a korszerű szemlélet kialakítását.

2. Az információs források megismertetése mellett ma már eléggé általánosnak 
tekinthető gyakorlat, hogy az egyes információs műfajok előállítására is felkészítik a hall
gatókat. Viszont teljesen kimarad képzésünkből a szervezési-vezetési ismeretek oktatása, 
e készségek elsajátíttatása. A hallgatók nem kapnak felkészítést arra, hogyan lehet egy 
intézmény, egy szakterület információs-tájékoztató tevékenységét megszervezni, működ
tetni. Ehhez különböző modellek, esettanulmányok készítése, ezek elemzése komoly segít
séget adna. Az információs források széles körű megismertetése mellett tehát fokozottabb 
hangsúlyt kell biztosítani a tájékoztatási tevékenységnek.

3. Az információs szakembernek nem csupán az információs tevékenységben, 
hanem az ellátandó szakterület problematikájában is tájékozottnak kell lennie. Ez veti fel 
azt az igényt, hogy a tájékoztatási ismeretek oktatását célszerű lenne szakosított formá-
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ban végezni. A mindenki számára kötelező bevezető jellegű és általános érvényű ismere
tek után a hallgató másik szakjától függően csak a megfelelő tudománycsoport tájékozta
tási problémáival ismerkedne meg. Kérdés persze, hogy milyen mértékű lehetne a szako
sodás, hiszen a túlzott specializálódás elhelyezkedési problémákat is felvethet. 
A társadalomtudományi területet mindenképpen indokolt lenne külön tagozatként 
kezelni. Talán ezen belüli bontáson is lehet gondolkodni, mint pl. történelem-néprajz- 
szociológia, jogtudomány-közgazdaságtudomány-politika, filozófia-nyelvtudomány-iroda- 
lom tudomány-művészetek stb. képeznének külön tagozatot, blokkot.

Természettudományi szak külön nem látszik indokoltnak, az alkalmazott tudomá
nyok mindegyikéhez szükségesek az oda tartozó ismeretek.

Sajátos eszközei és problémái miatt indokolt lenne külön műszaki tagozatot 
szervezni. Még további szakosodási lehetőséget kínálnak a bio-tudományok: orvostudo
mány, állatorvostudomány, mezőgazdaság. A szakosodás megszüntetné a valljuk be 
gyakran formális, a témát, a problémát kellően nem érzékelő, csak címekben gondokodó 
tanulást, s egy alaposabb, elmélyültebb munkát tenne lehetővé.

4. Mindenfajta képzésben komoly figyelmet igényel a különböző tárgyakban okta
to tt ismeretek összehangolása. Egy szervesen összefüggő ismeretrendszert kell az oktatás 
természetéből adódóan tárgyakra „darabolni”, mely kettős veszéllyel járhat: bizonyos 
részek többszörösen ismétlődhetnek, ugyanakkor egyes anyagrészek elsikkadnak. Fontos 
feladat, hogy minden oktatni kívánt anyag szerepeljen, de csak egyszer, o tt viszont 
részletesen kerüljön tárgyalásra. (Persze ez nem mond ellent annak a jogos igénynek, 
hogy a különböző összefüggésekre rámutassunk.)

A tantárgyak összehangolása során lényegében kétféle eljárást kell végrehajtani. 
Azokat az ismereteket, melyek több stúdium illetőségi körébe tartoznak, célszerű egy 
bevezető kollégium keretében oktatni. Ilyen pl. a dokumentumtipológia, bibliometria, 
melyekre a tájékoztatáson kívül a katalogizálás, könyvtártan is támaszkodik. Vannak 
viszont olyan anyagrészek, melyek két stúdium határán helyezkednek el, így pl. a könyv
tártan több olyan témát tekinthet sajátjának, melyek megítélésünk szerint inkább a tájé
koztatási blokk illetékességébe tartoznak, ilyenek többek között a tájékoztatási progra
mok, tájékoztatási rendszerek és szervezetek.

Képzésünkben ezek a kérdések komoly figyelmet érdemelnek, mert csak jól össze
hangolt, megkomponált tananyag állhat össze szintézissé.

Az elmondottak a tájékoztatási stúdiumnak csupán néhány tartalmi kérdését ragad
ták ki, s nem érintettek olyan technikai és tárgyi problémákat, mint a szemléltető anya
gok, tankönyvtárak, könyvtári gyakorlatok stb. kérdései, melyek a hatékony oktatásnak 
szintén nélkülözhetetlen feltételei.

Rovó Aladár „A betű” c. könyvéből
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A K ÖNYVTÁRO SK ÉPZÉS N ÉH Á N Y  K ÉR D ÉSÉR Ő L,
ÁZ EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI KÉPZÉS VISZONYÁRÓL

TÓTH GYULA

Távolról sem a teljesség igényével összeállított, a cikkhez csatlakozó irodalomjegy
zék is több következtetés levonására alkalmas. Miként az oktatásügyben általában, ügy 
a könyvtárosképzés terén is többször kellett foglalkozni a korszerűsítés kérdéseivel. 
Tehát a munka nem most kezdődött, de sajnos eddig nem jutott el a megoldásig. Ha van 
mire építenünk, akkor egyrészt nem kell mindent újra felfedeznünk, sőt kötelességünk 
építeni rá, másrészt a megváltozott körülmények közepette igyekeznünk illik mindannak 
megvalósítására, ami jó, előremutató, de valamiért korábban elakadt a gyakorlatba való 
átültetése.

Ha összeadnánk a jegyzékbe felvett írások teijedelmét, ugyancsak tiszteletreméltó 
lapszámot kapnánk. A Könyvtártudományi Tanulmányok 1970-ben megjelent kötete 
majdnem teljes egészében a képzéssel foglalkozik. De tematikusnak tekinthető a Könyvtá
ri Figyelő 1973. 1. száma is. Feladatunk tehát most inkább az, hogy utaljunk a korábbi 
munkák hasznosítható elgondolásaira, vessük össze mai nézeteinkkel, s építsünk a nemzet
közi tapasztalatokra. A képzés múltjának és jelenének — egyébként helyénvaló és több 
oldalról szükséges — bírálata közben azonban ügyeljünk arra, nehogy azon erőknek mal
mára hajtsuk a vizet, melyek már korábban is — Európában, de bizonyos értelemben 
világszerte egyedülállóan — megkérdőjelezték az egyetemi, vagy általában a felsőfokú 
könyvtárosképzés szükségességét, csökkentették a hallgatói létszámokat, véletlenre bízták 
a hallgatók kiválasztását, megkurtították a képzési időt, s vele nyilván a tartalmat is. 
Az eléggé egyoldalú elmarasztalás, divatos szapulás helyett szerencsésebb volna a „hogyan 
lenne jobb” szellemében foglalkozni a témával.

Az egész világon és minden szintű képzésben a „hogyan tovább” kérdése foglalkoz
tatja az utóbbi évtizedekben az illetékeseket. Pedig évezredek óta csiszolódó iskolarend
szerről van szó, s évezredek óta alakuló tudományok terén gyűltek meg a bajok a jelen és 
a jövő igénye, valamint az oktatás által nyújtott-nyújtható elő- és felkészítés különböző
sége, ellentmondásai miatt. A kihívásra általános érvénnyel szocialista közoktatáspoliti
kánk 1972-ben megkísérelte a választ megadni. Azt most nem szükséges részletezni, de 
talán nem árt emlékeztetni rá. Útmutatásait a könyvtárosképzésben is megszívlelhetjük.

Az előzőket figyelembe véve talán az élethivatásként és oktatható-oktatandó 
ismeretkörként alig egy-két évszázados szakmánk (sőt hazai viszonylatban a képzés alig 
néhány évtizedes!) esetében a gondok is érthetőbbek. Vállalva a szimplifikálás vádját: 
a könyvtári és tájékoztatási intézményeknek az utóbbi évtizedekben tapasztalt nagyará
nyú mennyiségi és minőségi fejlődése — megítélésünk szerint — óhatatlanul eredményezte
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a könyvtárakról, az olvasási szokásokról, informálódási igényekről stb., valamint mind
ezeknek gazdasági-társadalmi-kulturális beágyazottságáról stb., stb. szóló ismeretek 
nagymérvű növekedését. Ráadásul, mivel ezek az ismeretek nem eléggé letisztultak, 
rendszerezettek, talán ma még kevésbé tudjuk-tudhatjuk, mit és hogyan tanítva készíthet
jük fel a jövendő szakemberét. A másik oldalról: az intézmények növekedése, az ott 
folyó tevékenység bonyolultabbá válása következtében az egyes munka- és tevékenységi 
körök erőteljesen differenciálódtak. Véleményünk szerint éppen ez okozza a kereslet 
(a gyakorlat) és a kínálat (képzés) közti konfliktusok egy részét, vagyis miközben a szak
ma egyre türelmetlenebbül követeli a részfeladatokra kiképzett, sőt begyakoroltatott új 
szakembereket, a képzés előtt ott tornyosul a kérdés — az ismeretek növekedése és 
a képzési idő viszonylagos állandósága mellett, milyen mértékig tanítson és gyakorol
tasson be. Nyilvánvaló, hogy a „mindent” tanítás igényén már jócskán túl vagyunk. 
Ezért a gyakorlat (a munkaadók) érthetően a fölösleges ismeretek elhagyását követeli. 
Csakhogy: országunk méretei és a pályánkon foglalkoztatottak viszonylagosan kis száma 
miatt a képzést vajon mennyire lehet differenciálni? Éppen ezek miatt a magunk részéről 
hajiunk arra, hogy a közoktatáspolitikai koncepció szellemében, más ismeretkörökhöz 
és szakmákhoz hasonlóan a könyvtárosképzésben, még felsőoktatási szinten is, egyre 
inkább „csak” a közös alapokat, „a szakmai általános műveltsége^!)” lehet nyújtani és 
megkövetelni. A későbbiekben erre építhetően és konvertálhatóan az egyénnek szükséges 
megszereznie — már a gyakorlatban, önképzés vagy specializáló továbbképzés keretében — 
az adott munkakörökhöz szükséges szakismereteket, jártasságokat és készségeket. Jó 
lenne már végérvényesen belátni, hogy a képzés szakmára és nem munkakörre történik! 
Senki és semmi nem menti fel a munkahelyeket, vezetőket, gyakorlott munkatársakat 
a saját feladataik alól. Ma már az összes szakma esetében a felsőoktatási intézmények nem 
vállalnak többet, mint az alapok, a megfelelő látás- és gondolkodásmód, szemlélet leraká
sát, továbbá az egyéni és/vagy intézményes továbbképzéshez szükséges módszerek nyújtá
sát. Többet a könyvtárosképzés egyik intézményétől sem lehet elvárni.

Ha száinbavesszük könyvtárosképzésünk harmincéves „múltját” , akkor részletesebb 
kifejtés és bizonyítás nélkül is bízvást kimondhatjuk: a különböző szintű és időtartamú 
képzési formák képe ugyancsak tarka. Az még érthető és a körülményekkel magyarázha
tó, hogy az alapfokú képzés többféle változatától a felsőfokú képzés ugyancsak eltérő 
változatú formáiig különböző képzési formák alakultak ki. Az már kevésbé, hogy ezek 
egy része nem az állami oktatáson, hanem a könyvtári „beltenyészeten” belül (tanfolya
mokon) zajlott. Ez összefügg azzal, hogy milyen tekintélyt sikerült kivívnia a szakterület
nek, meg azzal is, hogy a különböző képesítési jogszabályok nem megjelölték a képzési 
célokat, hanem utólag, több-kevesebb sikerrel próbálták az igen vegyes képesítettségi 
helyzetet valamiként rendszerbe foglalni.

Л múltba pillantás további tanulsága, hogy a kronológiailag különböző időpontok
ban indult és létezett képzési formákat és képesítési szinteket érdemben először a III. 
országos könyvtárügyi konferenciára készülve tekintették á íj összehangolni egy külön 
erre a célra létrehozott bizottság próbálta,10 gyakorlatilag azonban ennek javaslatait sem 
sikerült -  kielégítő mértékben és módon — a gyakorlatba átültetni.
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Az előbbiekből részben következően egy-egy képzési forma tartalmát (tantervét) 
nem annyira a képzési célhoz szabták (ilyenek többnyire nem is nagyon voltak!), hanem 
egy valamikor kialakult tantervet variáltak, bővítettek, vagy szűkítettek. Valószínűleg 
ezzel is függ össze képzésünknek az a másik vonása, hogy a különböző képzési formák 
lényegében zsákutcát képeztek (néhány áthidaló megoldást leszámítva), egyik szintből 
a másikba átlépve szinte mindent élőiről kellett kezdeni (legfeljebb a tananyag egyes 
részei „könnyebbek” voltak az egyén számára).

Eddigi képzési helyzetünk és a befolyásoló tényezők számbavételekor nem feled
kezhetünk meg arról sem, hogy az összefoglaló (monografikus) munkák hiánya, ill. 
elavultsága zavarja megfelelő segédletek kialakítását, az ilyenek „barkácsolása” elvonta 
a figyelmet alapvető didaktikai feladatok összefoglalásától, kidolgozásától. A sietség 
miatt tantervek készítésekor többnyire le kellett mondani alapvető tantervelméleti meg
fontolások érvényesítéséről. Most jó lenne nem elfeledkezni arról, hogy megfelelő tanter
vet a nevelési-képzési cél tisztázása, a tanítható ismeretek számbavétele, a részletesen 
kidolgozott feladatrendszer, a társadalmilag szükséges (szak)műveltség és a képzési kere
tek egymásra vetítése nélkül aligha lehet készíteni. Ebből az is következik, hogy bizonyos 
adottságokkal és megfontolásokkal számolnunk kell. így pl. azzal, hogy a könyvtáros- 
képzés az állami oktatás keretében történik, mégpedig vagy társszakkal összekapcsolva, 
vagy már megszerzett diploma után posztgraduálisan, s a hivatásos (főfoglalkozású) 
könyvtárosokat a felsőoktatás keretében képezik ki. Ebből az is következik, hogy figye
lemmel kell lenni a magyar felsőoktatás jellemzőire: az időtartamra, a közös tárgyak, ill. 
a társszakok követelményeire stb. Tehát úgy álmodozzunk, hogy közben ne feledkezzünk 
meg a realitásokról sem.

Ha egyetemi és főiskolai képzésünk viszonyára, tartalmi azonosságaira és különbö
zőségeire akarunk rátérni, itt is hangsúlyozni kívánjuk, hogy semmit nem akarunk újrafel
fedezni, vagy kitalálni, legfeljebb emlékeztetni, megerősíteni. A nemzetközi viszonyítás
hoz utalunk irodalomjegyzékünk megfelelő (13. és 15.) tételeire, valamint a Könyvtári 
és Dokumentációs Szakirodalom idevágó referátumaira. Ebből szeretnénk kiemelni 
azokat a vonásokat, melyek azt bizonyítják, hogy a legtöbb országban a felsőfokú (hivatá
sos) könyvtárosképzés kétlépcsős. Ez lényegében megfelel a mi egyetemi és főiskolai 
képzésünknek. Ebből pedig az következik, hogy nemcsak konstatálni kell a kettő létezé
sét, hanem nagyon komolyan összekapcsolni, de legalábbis összehangolni. (Ld. irodalom- 
jegyzékünk 15. és 16. tételét.) Véleményünk szerint az összekapcsolás azt jelentené, 
hogy egyrészt a főiskolai képzés adná a külföldön szokásos szakvizsgát, míg az egyetemi 
szint egyetemi oklevelet. Továbbá ezzel egészséges szelekciót lehetne érvényesíteni, 
mégpedig mindkét irányban: a legkiválóbb főiskolai hallgatók 3—4 szemeszter után átlép
hetnének az egyetemre és viszont, a gyengébb egyetemi hallgatók a főiskolán fejeznék 
be tanulmányaikat, vagy az egyetem adhatna 8 félév után főiskolai oklevelet (szakvizsgá
ról bizonyítványt). Ha ez a társszakok miatt nem lehetséges (bár úgy tűnik, hogy a pedagó
gusképzésben is igyekszenek közelíteni az általános és középiskolai tanárképzést), akkor 
az összehangolás az eddigi zsákutca jelleget küszöbölné ki, a tanterveket egymásra építené
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és szükségszerűen igényelné az egyetemi és főiskolai tanszékek mind szorosabb együtt
működését (amire persze eddig is voltak — bár eléggé halvány — jelek).

Úgy véljük, hogy az előbbi megoldás nem mondana ellent annak az izmosodó 
koncepciónak sem, mely az ún. „Y” modell bevezetésében látja a képzés és a gyakorlati 
igények összehangolását. Sőt, az elágazások, a specializálódási tendenciák, ill. lehetőségek 
képezhetnék az egyik fajta különbségtételt az egyetem és a főiskola között.

Az egyetemi és főiskolai képzés egyezéseit és különbözőségeit ugyanis több oldalról 
is elemezhetjük. Hangsúlyozzuk, itt sem akarunk mindenáron új utakat bejárni, számo
lunk korábbi munkálatok úttaposásával. (Ld. 7., 10. és 15. tételét irodalomjegyzékünk
nek.) Vagyis elfogadjuk, hogy különbséget lehet tenni az ellátandó szakterület 
(intézménytípus) tartalmi követelményei, a munkakörök jellege, a feladatok színvonala 
szerint. Persze ez is eddig a pontig egyszerű, csakúgy mint az a másik és szemléletes meg
fogalmazás, hogy az egyetemi képzés és a főiskolai úgy viszonylik egymáshoz, mint 
a szakmérnök és az üzemmérnök képzés. Sokkal nehezebbé akkor válik a dolog, mikor 
ezeket az elvi megközelítéseket megpróbáljuk lefordítani a „mit” tanítani, ,hogyan” 
tanítani, vagy a Jiogyan bontsuk az ismereteket" tantárgyakra, milyen követelményeket 
támasszunk, milyen készségeket és jártasságokat igyekezzünk kialakítani stb. kérdésére. 
Vagyis konkretizáljuk, tantárgyakra, óra- és vizsgatervekre bontjuk az elsajátítandó isme
reteket, s mindezt a különböző képzési szintek szerint. Ehhez jó lenne fogódzóul, ha 
részletes pályaképre, munkaköri leírásokra hagyatkozhatnánk, vagy korszerű képesítési 
utasításra építhetnénk. E pillanatban azonban egyikkel sem rendelkezünk, legfeljebb 
most is szorgalmazhatjuk elkészítésüket. Ha az általunk ismert (1978. közepi) állapotá
ban vesszük pl. figyelembe a képesítési utasítást, ill. az azzal kapcsolatos munkálatokat, 
akkor úgy tűnik, hogy a főiskolai végzettséget minden beosztáshoz alkalmasnak tekintik, 
kivéve a magasabb vezetői munkaköröket, itt a főiskolai végzettség csak — a 4/1977. 
KM— MüM rendelet szerinti — „c” kategóriájú intézményekben elegendő. Tehát a főisko
lai képzésnek egyszerre kell megcéloznia a nagyobb országos vagy regionális funkciót 
betöltő könyvtárak beosztott, tehát részfeladatokat végző munkaköreit, valamint a meny- 
nyiségben nagyobb létszámú kisebb helyi funkciójú könyvtárak (egészen az egyszemélyes 
könyvtárakig) mindenféle tennivalóit.

Ha ezt vesszük alapul, akkor megint csak eléggé általános formulákhoz jutunk: 
az egyetemi képzésnek a nagyobb léptékben gondolkodó, elméletileg és történetileg 
jobban megalapozott ismereteket kell nyújtania; ezzel szemben a főiskolai képzésnek 
jobban kell ügyelnie a jártasságok és készségek (már önmagukban ezek a fogalmak is 
nehezen értelmezhetők!) kialakítására. Továbbá ugyanezen megfontolások más aspektus
ból figyelmeztetnek arra, hogy az alapképzés szintjén a könyvtártípusokra, ill. a munka
körökre szóló speciális képzésben csak nagyon óvatosan^járhatunk el, különösen a nappali 
képzésnél.

Visszatérve a szakmérnök és üzemmérnök hasonlathoz — ez egyszerre szemléletes és 
zavaró is. Szemléletes, mert utal az elméletibb, önállóbb gondolkodást igénylő, tervezést 
elősegítő, szervezeteket és rendszereket irányító munkához szükséges ismereteket nyújtó 
képzésre, ill. a főiskolai képzésnél a gyakorlati, napi manuális) feladatok ellátására 
előkészítő tartalmú oktatásra. Zavaró, mert a szakmérnök, ill. az üzemmérnök kategóriák
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szakmánkra vonatkozó behelyettesítéséhez hiányoznak a biztos fogódzók. Bármennyire 
is differenciálódott szakmánk, a mérnökihez képest kevéssé. Pontosabban: jobban körül 
tudjuk határolni, hogy milyen tevékenységekhez kell betanított, tehát nem szakképzett 
és melyekhez szakképzett munkatárs. (Csak zárójelben: örvendetesen szaporodnak azok 
az állásfoglalások, melyek azt hangsúlyozzák, hogy mely feladatok ellátásához nem szük
séges szakképzettség, s ezzel sajnos néhol mintegy azt is sugallják, hogy nem is kell olyan 
sok szakképzett. De ezek a nézetek sokszor csak azt veszik észre, hogy mihez nem kell 
szakképesítés, s azt kevéssé, hogy hányán töltenek be szakképzett munkakört megfelelő 
képzettség nélkül. Ezek a gondok azonban már szervezési, gépesítési stb. anomáliák!)

Abban, hogy hogyan viszonylik egymáshoz az egyetemi és a főiskolai képzés tan
terve, ugyancsak találkozunk bővebben10 kifejtett nézetekkel, csakúgy mint alapelvek 
megfogalmazásával/5 ill. rendelkezünk bizonyos helyzetképpel a külföldet illetően 
(14., ill. 13. tétel az irodalomjegyzékben). Sokkal többre most és itt sem vállalkozhatunk, 
konkrétan és részletesen kimunkálni csak aprólékos munkával, több ember (egy-egy rész
terület szakértője-kutatója, gyakorlati szakemberek és oktatók) közreműködésével lehet. 
Általános elvként minden valószínűség szerint elfogadhatók azok az álláspontok (hazaiak 
és külföldiek), melyek szerint egyrészt vannak olyan ismeretek, tárgyak, melyek mindkét 
képzésben azonosak, aztán olyanok, melyek csak az egyetemi (esetleg csak a főiskolai) 
képzésben szerepelnek, végül olyanok, melyek az egyetemi képzésben elméletibb, a főis
kolaiban gyakorlatibb megközelítésben oktathatók-oktatandók. Vagyis tantervelméleti 
megfogalmazásban: a könyvtárosképzés tanterveinél célszerű egyszerre lineáris, továbbá 
spirális tantervi struktúrát alkalmazni. Eddig a pontig ugyancsak nem nehéz egyetérteni. 
Ha konkrétan és részleteiben meg kell jelölni, hogy melyek a közös, vagy az eltérő ismere
tek, sőt egyáltalán mely ismerettartományok képezik a könyvtárosképzés tartalmát — már 
ismét nehezebb a dolgunk. Meg kell tehát találni a legkisebb „közös többszöröst” , mely
nek ismerete minden szinten szükséges, ha úgy tetszik: hozzátartozik a könyvtáros álta
lános műveltségéhez. Ügy tűnik, hogy ennek egyik része az ún. alapozó tárgyakból 
(művelődéselmélet, -politika, az emberi közlés és befogadás történelmi fejlődése, szocio
lógiája stb.) másrészt az ún. szűkén vett („hagyományos”) könyvtári szaktárgyakból 
(dokumentumismeret, gyűjteményszervezés, feltárás, tájékoztatás stb.) tevődik össze. 
Amikor emellett foglalunk állást, gyakorlatilag és alapvetően elfogadjuk az „1972-es 
bizottság” 10 koncepcióját, és javasoljuk is a további munkálatok alapjául. Két dolgot 
viszont hangsúlyozni kell. Az egyik: a főiskolai képzés 6 éves tapasztalata arra utal, hogy 
egyrészt nem célszerű nagyon sok, elaprózott tantárgyra bontani a közvetítendő ismeret- 
tartalmakat, s szakmai terminológiánk bizonyos zavarai miatt (legalább „belső használat
ra”, a tantervnél részletesebb programban) hasznos részletesebben kifejteni, hogy bizo
nyos szakkifejezéseket egyöntetűen értelmezzünk. A másik megjegyzés: minthogy 
a munkakörökre képzést, a „fölösleges” ismereteket nem tartalmazó képzést támogató 
hangok erősen felerősödőben vannak, hangsúlyozni kell az általános műveltség (hétköz
napi és szakmai értelemben egyaránt) fontosságát. Nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy vannak ismeretek, készségek, melyek közvetlenül naponta nem kerülnek felhaszná
lásra, de hozzátartoznak a könyvtáros „személyiség” kialakulásához. Másként: ha más 
szakmák esetében éppen a könyvtárosok ellenségei a szakbarbárságnak, akkor saját
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házunk táján se követeljünk szakbarbárképzést, a praktikusság ne váljék prakti- 
cizmussá.

Nemrégiben egy magánbeszélgetésben elhangzott a kérdés: ugye a főiskolai képzés
ben csak letisztult, egzakt ismereteket oktatnak? A vita elől kitértünk, de magunkban 
végiggondoltuk, s feltettük a kérdést: akkor vajon mi maradna, amit ilyenformán oktat
hatnánk? Más szakmákat (tudományokat?!) meghaladó gyorsasággal feleződnek 
a „könyvtárosi ismeretek”, válnak elavulttá korábban egzaktnak tűnő tételek. Ebből az 
is következik, hogy főleg az egyes tantárgyak tartalmát, sőt azt is, hogy mely tantárgyakat 
oktatunk — eléggé flexibilisen célszerű meghatározni, mert évente nincsenek tantervi 
munkálatok, s kisebb bűnnek látszik „megalapozott hipotézisként” oktatni dolgokat, 
mint a holnap szakemberének már ma meghaladott ismereteket nyújtani.

Végül megemlítjük, hogy néha a könyvtárosképzés tanterveitől kérnek számon 
olyan ismerettartalmakat, vagy készségek kifejlesztését, melyeket a társszakok, vagy az 
ún. közös tárgyak körében jobban elsajátíthatnak a hallgatók (pl. egyes tudományok 
történeti fejlődése, mai állása és kutatási tendenciái, problémái, ill. logika, vagy általános 
lélektan, pedagógia). Megítélésünk szerint itt egyrészt az a feladatunk, hogy óratervünket 
összehangoljuk, másrészt felhívjuk a társtanszékek figyelmét arra, hogy a könyvtárosság
hoz mely részek erőteljesebb kifejtése vagy gyakoroltatása lenne fontos és célszerű.

Tartunk tőle, hogy ismét a témát általánosságban megközelítők számát szaporítot
tuk. A konkrétabb és részletesebb kifejtés hosszabb időt és sokkal több ember összefogá
sát, aprólékos munkáját igényli. Ugyanakkor ugyancsak időszerűnek érezzük, hogy 
a könyvtárosképzés egyfajta korszerű szervezetbe foglalása kapcsán itt az idő a tartalmi 
követelmények rendszerbe foglalására is. Hogy a téma aktuális, azt mutatja egyrészt az, 
hogy az IFLA már évekkel ezelőtt szükségét érezte az egyes országok ezirányú munkála
tait segíteni*3 másrészt ismereteink szerint világszerte ismételten felmerül a képzés prob
lémája. Úgy véljük, hogy e tekintetben is nagyon fontos és hasznos a külföldi törekvések 
alapos és rendszeres figyelemmel kísérése. Jó tíz évvel ezelőtt Horváth Tibor hívta fel 
a figyelmet arra, hogy a gépesítés megteremtését nemcsak a belső igények, hanem a nem
zetközi rendszerekhez való csatlakozás, azok előnyeinek hasznosítása parancsolóan 
előírja. Úgy véljük, a könyvtárosképzés nemzetközi törekvéseihez való csatlakozás ugyan
ilyen érdekünk.
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Horst Kunze „Alles für das Buch” c. könyvéből
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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁROSKEPZÉS ÉS A TANK Ö NYVTÁR...

ZSIDAI JÓZSEF

Az egyetemi könyvtárosképzés mai gyakorlatának egyik akut problémája a szakmai 
külvilággal való elégtelen kapcsolat.

A hallgatóság az ún. tanulmányi kirándulások és a rövid, nem eléggé célratörő szak
mai gyakorlatok, látogatások alkalmával tekinthet be egy-egy könyvtár életébe. Ezek az 
alkalmak azonban csak futó, múlandó képet adhatnak a könyvtárak belső világáról és 
sejtetni is alig tudják az ott folyó munka értékeit.

A hallgatók alapos tájékoztatása és orientálása érdekében az egyetemi tanszék, ill. 
képzés mellett létre kell hozni a gyakorló könyvtárak rendszerét, vagy intézményét.

Az itt következő írásban nem a jól elgondolt és érett korban levő tankönyvtári 
rendszert és annak működését idézem meg, hanem csak célzásokat illesztek az igenléshez. 
Hangosan kiáltok viszont — a tovább nem odázható — szakmai feladat kibontakoz
tatásáért.

A magyar könyvtárügy a jó szakmai felkészültségű káderek tekintetében egyre 
jobban szenved a hiánytól, ezt segítheti az egyetemi képzés és a szakma gyakorlati világá
nak az összefogása a tankönyvtári rendszer kiépítése útján.

Ideális helyzetben csak kiváló hallgatókat lenne szabad az egyetemre, így a könyv
társzakra bocsátani, illetve befogadni. Szerencsés pályaválasztás esetén is azonban az 
egészségesen kiteljesedő pályakép végigviteléig sok a kérdőjel. A könyvtáros pályán való 
megmaradásához és helytállásához nagyfokú szakmaszeretetre van szükség. E tekintetben 
az újabb nemzedékek bíztatásához és bizakodásához a helyes irányzékot leginkább az 
egyetemi oktatás állíthatja be. Ám nem lehet tudni, hogy vajon hiba-e,vagy megmásítha
tatlan realitás-e, hogy az egyetemi képzés a szakmai ismeretek súlykolására használja el 
csaknem minden erejét, és a szakma belső szépségeinek és vonzásainak megsejtetésére 
alig tud időt és energiát fordítani. Pedig akkor tapad jól az ismeret a tudatmezőre, ha az 
alkalmazás módja, mikéntje és értelme harmonikus egysébe olvad a felkínált tananyaggal.

Az embereket meg kell tanítani muzsikát hallani-érteni, rajzot, festményt elemezni 
és szobrot látni. Ugyanúgy meg kell őket tanítani szakmát, munkát kedvelni, szépnek 
látni, és hinni a munkavégzés értelmében és társadalmi hasznosságában. De ahogy a zene 
lelket gyönyörködtető titkait leginkább a zeneművek sokszori meghallgatásával lehet 
megfejteni és befogadni, ugyanúgy a könyvtáros szakmát is az élő könyvtári valóság 
megismerése útján lehet birtokba venni. Ezt a célt legeredményesebben — a már említett 
és — jól szervezett tankönyvtári hálózat szolgálhatja.
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A tankönyvtár kiválasztásának szempontjai

A tankönyvtári szolgálatra 10—12 könyvtárat kellene felkérni, illetve kijelölni.
Kívánatos, hogy a kiválasztásnál az alábbi szempontok érvényesüljenek:

— a könyvtárak önkéntesen csatlakozzanak ehhez a programhoz,
— a tankönyvtárak között valamennyi fontosabb könyvtártípus kapjon helyet (pl. 

a nemzeti könyvtár, egy-egy tudományegyetemi, műegyetemi, orvosegyetemi, 
agráregyetemi, főiskolai, továbbá: vállalati, kutatóintézeti és közművelődési 
könyvtár),

— a tankönyvtár legyen fogékony a korszerű szakmai törekvések iránt és ebbeli 
felkészültségét és hajlandóságát saját eredményeivel bizonyítsa is,

— és végül: a kijelölt könyvtár tűrhető munkakörülményeket tudjon biztosítani 
dolgozói számára (ezáltal a hallgatók majdani munkavállalási kedvét is kedvező 
irányba lehet befolyásolni).

A tankönyvtár feladatköre

A tanszék és a könyvtár között szoros, elevenen élő együttműködés valósuljon meg, 
melynek alapja a közös célt szolgáló személyes kapcsolat. Magától értetődik, hogy a fela
dat közel hozza egymáshoz a tanszékvezetőt és a könyvtárigazgatókat, de ez a kontaktus 
természetesen vezetői szintű, így csak program jellegű lehet. A gyakorlati munkakapcsolat 
a tanszék és a könyvtár egy-egy kijelölt dolgozójának egybehangolt munkáján keresztül 
megy végbe. Célszerű volna, ha a tanszék egy-egy oktatójához egy-két könyvtár tartozna. 
A könyvtár is kijelölné egyik munkatársát a gyakorlatvezetői teendők ellátására, aki az 
előbb említett tanszéki oktatóval dolgozna együtt. A praktikus szempontoknak az felelne 
meg, ha könyvtárszakot végzett, jó pedagógiai felkészültségű és vonzó személyiségű 
dolgozót lehetne megnyerni erre a munkára.

Ami a munka kötődését illeti, az tartalmas és változatos lesz az eddigi laza és heve
nyészett gyakorlattal szemben. Az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a tanszék 
szinkronban legyen a könyvtári élet fejlődésével, vagyis idejekorán érzékelje a szakma 
különböző területein az irányváltás lényegét és szükségességét, amelyet a tananyag 
karbantartásánál lehet hasznosítani.

A szakmai kirándulások megmaradnak, de a látogatások tervszerű program szerint 
zajlanak le. Ezek centrumába a korszerű könyvtári technológiák megvilágítását kell állíta
ni, éspedig a társadalmi, ipari, gazdasági hasznosulás megmutatásával, kiemelésével.

A nyári szakmai gyakorlatokat szintén a tankönyvtárakban, és csakis ott szabad 
lebonyolítani. A minden egyes hallgatóra kiteijedő részletes menetrendet a gyakorlatveze
tő könyvtáros és a tanszéki instruktor közösen készíti el. A gyakorlatvezető azután a terv 
előírásai szerint irányítja a hallgató munkáját. Ha a fogadó könyvtárnak érdemi kapcso
latai vannak más intézményekkel (pl. vállalati tájékoztató részleggel), akkor azok megláto
gatását is programba kell állítani, mert ezáltal is a könyvtári tevékenység értékrendje 
jótékonyan hat a hallgató tudatára, formálódó szakmai szemléletére.
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Ezekben a könyvtárakban célszerű lenne némi béralapot képezni abból a célból, 
hogy a hallgatók a nyári szünidőben esetleg az előírt gyakorlaton felül is 1—1 hónapot 
dolgozhassanak elfogadható fizetség ellenében.

A könyvtári foglalkozásokat megelőzően a gyakorlatvezető gondoskodjék a hallgató 
szállásának, étkezésének és egyéb gondjainak időben történő megoldásáról is.

A szakdolgozati témák összeállításánál bátran kellene nyúlni a tankönyvtárak javas
lataihoz. A legideálisabb az volna, ha az a tankönyvtár adná a diplomamunka-feladatot, 
amelyben a hallgató a gyakorlati kurzust végezte. A téma valós legyen, újdonságot kínál
jon, a könyvtár legjelentősebb feladatai közé tartozzon és az intézményen belüli megol
dási, készenléti szint ne haladja meg az 50 %-ot, vagyis legyen olyan megmunkálható 
gyakorlati és elméleti anyag, amelynek továbbvitele a könyvtárnak is érdeke. A műszaki 
egyetemeken már régi gyakorlat, hogy a szakdolgozati témákat a fejlesztésre váró kérdé
sek megoldására az üzemek adják meg, és ebben az esetben a konzulensek is üzemi 
emberek.

A gyakorló könyvtárat be kell kapcsolni az oktatásba. Erre több lehetőség kínálko
zik, itt csak kettőt említek fel. A tanszék meghívhatná a könyvtár igazgatóját, gyakorlat- 
vezetőjét, vagy valamelyik jó felkészültségű munkatársát egy-egy oktatási évben egy-egy 
előadás megtartására olyan témakörben, amelyben a szóban lévő könyvtár új úton jár, 
szép eredményeket er el és amelyek összességükben lelkesíteni képesek, magával ragadják 
az odafigyelő elmét. Természetesen az ilyen találkozás a könyvtárban is történhet, sőt! 
— Másodszor pedig a tananyag építésében segíthetnek a tankönyvtárak — miként erre már 
utaltam —, vagyis alkotó közreműködésük szinte nélkülözhetetlen, mert napjainkban 
néhány könyvtár példát sugárzó forrás lehet a korszerű oktatás alakításához.

Horst Kunze .Alles für das Buch” c. könyvéből
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KITEKINTÉS

K ÖNYVTÁRO SK ÉPZÉS SK ANDINÁVIÁBAN

KATSÁNYI SÁNDOR

A 70-es évek elején minden Skandináv országban megújították a könyvtárosképzés 
rendszerét; ekkor alakult ki az angolszász mintától eltérő „skandináv modell”. 
A reform kezdetéről korábban Vadász Ferencné referált a K ö n y v tá r i F igyelő  hasáb
jain.1 Az itt következő szemle az évek során kikristályosodott képzési rendszer 
néhány fontos vonását ismerteti, elsősorban a dán és a norvég helyzet alapján.

Szervesen fejlődő, erős intézmények

Körültekintve a látókörünkbe eső könyvtárosképzési rendszerek között azt látjuk, 
hogy alapjaiban kétféleképpen lehet megfelelni a könyvtári munkaerő mindegyre növek
vő szükségletének: üj meg üj képzési helyek létrehozásával, vagy pedig a meglévő egy vagy 
néhány képzési intézmény továbbfejlesztésével. Skandináviában az utóbbi utat választot
ták, az organikus fejlődés mellett döntöttek. Az iskolarendszerű képzést nem a könyvtár
ban szervezett szaktanfolyam mellett hozták létre, hanem a szaktanfolyamod/ növesztet
ték ki. A mennyiségi igények jelentkezésére nem egyre több oktatási hely létesítésével 
feleltek, hanem az oktatók és hallgatók számának emelésével. A szerteágazó igényekre 
sem sok különféle intézmény létrehozása, hanem az oktatási programok szerteágaztatása 
volt a feleletük. A könyvtárügynek ugyanakkor természetesen szívós — és nem is mindig 
eredményes — harcot kellett vívnia előbb az iskolarendszerű szakoktatás bevezetéséért, 
majd a főiskolai rang elnyeréséért.

így jöttek létre Északon a kapacitásukat és külső megjelenésüket tekintve egyaránt 
impozáns méretű centralizált nemzeti könyvtárosiskolák. Az oslói állami könyvtároskép
ző iskola négyszintes önálló épületében 18 főfoglalkozású oktató dolgozik; könyvtáruk 
olvasótermében 140 hallgatót tudnak leültetni. A koppenhágai könyvtárosiskola 6 emele
tes épületében 60 főfoglalkozású dolgozó tevékenykedik (oktatók, könyvtárosok stb.); 
az"áuditorium maximum 600 hallgatót fogad be, a könyvtár központi olvasóterme pedig 
160 férőhelyes.
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Nappali képzés

A képzés uralkodó formája — néhol kizárólagos formája — a nappali képzés. A már 
munkaviszonyban álló fiatalok is vállalják a 3—4 éves tanulmányi időt — ezt a vállalást 
az iskolák ösztön dg rendszere lehetővé, a könyvtárak bérezési rendszere pedig kívánatossá 
teszi. Az anyagi befektetéseket nagyon is racionálisan mérlegelő északiak — az iskolák és 
a hallgatók egyaránt — úgy ítélik meg, hogy a nappali képzés jó befektetés.

A norvég állami könyvtáros iskolába évente kb. 500-an jelentkeznek, jelentős részük 
olyan fiatal, aki valamilyen ok miatt nem tudott bejutni az egyetemre. Évente 120 hallga
tót vesznek föl. (A kiválasztás alapja elsősorban a középiskolai tanulmányi eredmény; 
azon kívül a könyvtárosi, illetve közművelődési tevékenység.)

Dániában évente 300 nappali hallgatót vesznek fel a közművelődési könyvtári tago
zatra, 60—70-et a szakkönyvtárosira. (Ezen kívül van a szakkönyvtárosok posztgraduális 
képzése.)

összehansolításul: Magyarországon az 1980/81-es tanévre a felsőoktatási intézmé
nyek könyvtáros szakán — nappali tagozaton — összesen 43 felvételi helyet hirdettek 
meg. Ugyanakkor a 4 millió lakosú Norvégiában 120 hely, az 5 millió lakosú Dániában 
360 hely váija a jelentkezőket.

Az Y modell

Tan terveik felől közelítve a skandináv könyvtárosképző iskolákhoz, először a közös 
keretben és alappal történő kettős irányultságú képzés következetes megvalósítása tűnik 
szembe.

Az Y modell legtisztább — bár kissé merev — megvalósítása a svéd könyvtáros főis
kolán történt, ahol az első három év tananyaga egységes, míg a negyedik év közművelő
dési-, illetve szakkönyvtárosi ismereteket nyújt kétfelé ágazó tagozatban. A svéd szak
könyvtárosok azonban nem találják megfelelőnek a 3:1 arányt; keveslik az egyetlen 
szakosított évet.

Rugalmasabb és arányaiban is más megoldást választott a norvég iskola. Itt a 3 tan
évből csak az első jelenti az általánosan kötelező közös alapot; a második év kezdetétől 
már külön válik a két tagozat. E két év alatt háromféle stúdium folyik: 1. A közművelő
dési, illetve a szakkönyvtári tagozat hallgatói számára kötelező (ilyen a 2—3. év anyagának 
csaknem fele ) 2. Mindkét tagozat számára kötelező (vagyis a közös alap folytatása ) 
3. Fakultatívan választható speciális stúdiumok egy-egy részterület köréből.

A legmesszebbre ment a két irányzat szétválasztásában a dán iskola. Itt kezdettől 
elkülönülve folyik a közművelődési tagozat — az ő terminusukkal: szektor — (4 év) és 
a szakkönyvtári tagozat oktatása. (Az utóbbiba főiskolai szakmai képesítéssel rendelke
zők jelentkezhetnek; szintén 4 évig tart.) A mindkét tagozat részére egyaránt kötele
ző stúdiumokon kívül egyes tárgyakat csak a közművelődésiek hallgatnak (pl. könyvtár
szociológia, gyerekkönyvtár, szociális könyvtári munka), más tárgyakat csak a szakkönyv
tárosok. A két irányzat szétválasztásában talán túl messzire is mentek, legalábbis annak
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a dán könyvtárügyi bizottságnak a véleménye szerint, mely a két eddigi szekció számára 
egységes alapképzés bevezetését javasolja.

Gyakorlati vagy elméleti irányultság?

Az 50-es és 60-as évek hangsúlyozottan gyakorlati képzése után a 70-es évek 
reformja az elméleti képzést erősítette. Továbbra is követelmény maradt azonban 
a könyvtárakban végzett gyakorlat: Dániában a 8 szemeszterből kettőt kötelesek könyv
tárban tölteni mind a közművelődési, mind a szakkönyvtári szekció hallgatói, Norvégiá
ban pedig mindhárom év végén 4 -4  hetet gyakorolnak, részletesen kidolgozott program 
alapján. Mivel azonban a könnyen elsajátítható, rutin jellegű könyvtári munkák végzői
nek képzésére külön formát rendszeresítettek (pl. Norvégiában taneszközökkel igen jól 
felszerelt levelező tanfolyamot), és az ilyen munkát végzők munkaköri besorolás szem
pontjából is elkülönülnek a képzett könyvtárosoktól, így a szakképzéssel szemben 
nagyobb elméleti követelményt lehetett támasztani. A szakkönyvtárosi irányultságú 
képzésben alapozó szerepet játszik az informatika (pl. Dániában: Kommunikációelmélet; 
Informatika; Norvégiában: Információkereső rendszerek, 120 óra; Rendszerszervezés, 
programozás, 120 óra stb.). A közművelődési képzés alapozásában fontos szerep jut 
a szociológiának (Dánia: Művelődés- és könyvtárszociológia; Norvégia: Bevezetés a szocio
lógiába, Svédország: Szociológia, Könyvtárszociológia stb.) —, valamint a pedagógiának 
(Norvégia: Pedagógia, oktatásügy, 120 óra; Svédország: Oktatáspolitika stb.)

Nagy hangsúlyt helyeznek a külföld könyvtárügyének megismerésére. Már az alap
fokú (könyvtárkezelői) vizsgán is követelmény a szomszédos skandináv államok könyvtár
ügyének ismerete. A könyvtárosiskolákon mindennapi munkaeszköz a szomszéd népek 
nemzeti bibliográfiája. A nyelvismeret terén magas követelményekkel lépnek fel. 
Svédországban és Norvégiában több tárgyat angol nyelvű tankönyvből tanítanak. Kötele
ző az orosz nyelv tanulása is. (Dánia, 120 óra; Norvégia, 60 óra.)

A skandináv tantervek tanulmányozása arról győzi meg az olvasót, hogy a korszerű
ség, az elméleti igényesség és a gyakorlati követelményeknek való megfelelés nem egymást 
kizáró fogalmak.

Oktatási módszerek

Legszembetűnőbb a csoportmunka különféle változatainak el terjedtsége. A hallga
tók képzési idejük alatt sokkal gyakrabban kapnak és oldanak meg kollektív feladatot, 
mint ahogy az a mi oktatási gyakorlatunkban meghonosodott. A helyzetgyakorlat és 
a helyzetelemzés is oktatási módszer.

A csoportmunka a vizsgán is polgárjogot nyert. Oslóban pl. a vizsgának négy formá
ja váltakozik: 1. Csoportmunka, ahol a közösség együttesen oldja meg a feladatot. 
2. Konkrét könyvtári munkafeladat — mint vizsgafeladat — egyéni elvégzése. 3. Egyéni 
írásbeli vizsga. 4. Egyéni szóbeli vizsga.
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A könyvtárkezelők képzését Norvégiában levelező formában végzik. Ez valóban 
levelezést jelent: a tanfolyam résztvevői munkafüzeteket kapnak, egy-egy munkafüzet 
anyagának elsajátítása és a benne szereplő írásos feladatok elvégzése és beküldése után 
kapják meg az új feladatokat tartalmazó új füzetet, ö t  füzet szolgál a mindenki számára 
kötelező alapismeretek elsajátítására, a további füzetek a betöltött munkakörnek megfe
lelő sajátos ismereteket biztosítják.

Ami hiányzik

Imponáló eredményei mellett adósság is terheli Skandinávia könyvtárosképzési 
rendszerét: Finnország kivételével sehol sem sikerült megvalósítani az egyetemi szintű 
képzést.

Finnországban kétszakos nappali képzés folyik, a könyvtárosi (és informatikai) 
ismereteket a könyvtártudományi és informatikai tanszék oktatja. A többi skandináv 
államban az egyetemi szintű szakképzettség megszerzésének két útja van: tanulmányok 
folytatása valamelyik külföldi egyetemen (nyelvi okokból többnyire az angolszász egye
temek látogatottak), vagy az egyetemi szakképesítés megszerzése, és a könyvtárban való 
elhelyezkedés után posztgraduális könyvtárosi képesítés megszerzése. Az állami könyv
tárosi iskolák rendszeresen szerveznek ilyen tanfolyamokat a más irányú szakképzettség
gel rendelkezők számára. A koppenhágai iskolában 350 órás tanfolyamon vehetnek részt 
a nem-könyvtárosi diplomás szakemberek, Oslóban 200 órás tanfolyamot szerveztek 
részükre, melyet intenzív levelező képzés és vizsgadolgozat írása egészít ki. A posztgra
duális képzésnek ez a formája azonban egyik államban sem vált be. A 80-as évek könyv
tárosképzési reformjait előkészítő hivatalos dokumentumok mindenütt az egyetemi szintű 
képzés megvalósítását sürgetik. Dániában a kulturális miniszter által kinevezett Könyvtár- 
ügyi Bizottság a könyvtárosképzés 1980-as reformjában az egyetemi szintre emelés 
mellett száll síkra, Norvégiában szintén az egyetemi szakvizsga szintjére kívánják emelni 
az Oslóban folyó képzést.

Továbbképzés

Nem meglepő, hogy az északi országok erőteljes, központosított könyvtárosképző 
iskolái a továbbképzésből is viszonylag nagy részt tudnak vállalni. (Sokkal többet, mint 
a mi főiskolai tanszékeink együttvéve.) Dániában a könyvtárosképző iskolában folyik 
a speciális szakterületek dolgozóinak továbbképzése. Itt nyernek sajátos ismereteket a 
gyermekkönyvtárak, a betegkönyvtárak, a zenei könyvtárak stb. dolgozói. Az iskola 
továbbképző tanfolyamain évente mintegy ezer könyvtáros fordul meg. Norvégiában 
a könyvtárosképző iskolában folytatott továbbképzés jellegzetes formája az 1 —2—3 napos 
konferencia időszerű szakmai témákról. 1979-ben pl. 19 ilyen konferenciát szerveztek, 
kiemelkedett közülük a tájékoztatástudományi kutatók 3 napos nemzetközi konferenciá
ja és a norvég könyvtári szakemberek és kutatók 3 napos konferenciája.
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ÚJRAINDULT A NAPPALI TAGOZATOS K ÖNYVTÂROSKÉPZÉS  
A BERLINI HUMBOLDT EGYETEMEN

SONNEVEND PÉTER

A négy és féléves levelező és a kétéves postgraduális képzés mellett 1979. szeptem
ber 1-én újraindult négyéves nappali oktatás visszaállítása a felsőfokú könyvtárosképzés 
eddigi legjelentősebb hiányának megszüntetéseként értékelhető. A nappali tagozat hallga
tói (is) — a korábbi helyzettel ellentétben — egyszakosak. Sikeres végzés esetén a diplomás 
könyvtáros (Diplombibliothekar) címet viselhetik, akárcsak a levelezősök, míg a poszt
graduális képzésben résztvettek megnevezése: szakkönyvtáros (Fachbibliothekar). Az 
oktatási idő nyolc szemeszterre tagolódik, az utolsóban már oktatás gyakorlatilag nem 
folyik, ekkor a hallgatók gyakorlaton vesznek részt,illetőleg a diplomamunkájukat fejezik 
be. Az oktatási idő 2400 órát tesz ki, ebből a politikai-ideológiai képzés 300, a három(!) 
idegen nyelv — orosz, angol és francia — összesen 140, a testnevelés és polgári védelem 
200 és a tizenkét könyvtári szaktárgy mintegy 1650 órával részesedik. A tizenkét szaktan- 
tárgy a következő: általános könyvtártudomány; gyűjtemények és katalógusok (262 óra); 
olvasószolgálat; a könyvtári munka vezetése, szervezése és tervezése; információfeldolgo
zás (128); bibliográfia (293); könyvtártörténet (164); könyvismeret (Buchkunde — 152); 
a kulturális örökség ápolása (92); információ és dokumentáció (203); tudománytörténet, 
-elmélet, -osztályozás és -szervezés; marxista-leninista kultúraelmélet (számításom szerint 
a kifejezetten elméleti és történeti stúdiumok részesedése erős egyharmadnyi. — SP). 
Az összóraszám mintegy kétharmadában előadások hangzanak el, míg a többi a szeminá
riumi, gyakorlati foglalkozásokra szolgál (a gyakorlati jellegű könyvtári szaktárgyaknál 
az arány inkább fele-fele). Ez az első négy szemeszterben heti 32, a további háromban 
heti 30 óra elfoglaltságot jelent. Szigorlatot kell tenni marxizmus-leninizmusból, általános 
könyvtártudományból, az olvasószolgálati munka ismereteiből és bibliográfiából, míg 
a többiből záróvizsga a követelmény.

A felvételre jelentkezéskor előnyt biztosít, ha a pályázó már dolgozott könyvtár
ban. Emellett kívánatos már a felvételi előtt megfelelő előrehaladást tanúsítani a három 
idegen nyelvben — itt a középfokú képzést figyelembe véve voltaképpen a francia nyelv 
alapjainak elsajátítása a plusz teher, ugyanis az egyetemen már a szakszövegek használata 
a feladat, s nemegyszer a szaktárgyak kötelező vagy ajánlott irodalma is idegen nyelvű 
könyv vagy folyóiratcikk. A hallgatók többször vesznek részt tartósabb könyvtári gyakor
laton. Az első és második év végén három-három hetes gyakorlatra mennek közművelő
dési, illetve szakkönyvtárakba, ezt követi a harmadik év befejeztével egy hathetes — leg
gyakrabban olvasószolgálati — gyakorlat, s végül a nyolcadik szemeszter idején négyhetes 
gyakorlóidőre mennek abba a könyvtárba, ahol végzettként dolgozni fognak. Emellett
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a négy év folyamán többször szerveznek szakmai kirándulásokat, látogatásokat. Igen nagy 
hangsúlyt kap a képzés során az önálló ismeret-elsajátítás, kutatómunka azzal a céllal, 
hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a legújabb szakmai tendenciák kritikai elsajátítá
sában. Elváiják azt is, hogy a hallgatók a négy év alatt saját „szakkönyvtárat” gyűjtsenek 
össze a legfontosabb szakmai kiadványokból. Ugyanakkor természetesen használhatják 
a tanszéki, az egyetemi és egyéb (pl. a Zentralistitut fúr Bibliothekswesen-beli) gyűjte
ményeket.

A nappali tagozatos képzés oktatási céljainak és tartalmának meghatározásakor 
alapvetően a meglévő levelező oktatásra építettek, azt változtatták, egészítették ki a szük
séges helyeken. így például az általános könyvtártudomány tantárgy keretében sor kerül 
az NDK könyvtárügyének, szervezetének, irányításának és az aktuális könyvtáijogi fejle
ményeknek a bemutatására is. Teljesen új tantárgy kettő van: az információfeldolgozás 
(az automatikus adatfeldolgozás matematikai stb. kérdései) és a marxista-leninista kultúra- 
elmélet (a szocialista társadalom szellemi kultúrájának szerkezete és összetevői, a művé
szeti alkotások elterjedésének sajátosságai stb.). Utóbbi tárggyal függ össze tartalmilag 
a tudománytan is, ahol elsősorban arra törekednek, hogy a hallgatók a legfontosabb 
tudományos művekről, nézetrendszerekről, kiadványokról kellő tájékozottságot szerez
zenek (ez az értelmezés közel van ahhoz, amit mi szakirodalmi forrásismeretnek nevez
nénk — SP.). Több tantárgy — gyűjtemények és katalógusok, információfeldolgozás, 
információ és dokumentáció — vonatkozásában vetődik fel a könyvtár, a könyvtárosok 
funkcióinak meghatározása a tudományos-technikai haladás új fejleményeinek szemszö
géből. E tekintetben nem arra törekednek, hogy a könyvtárosok olyan mélységű infor
mációs ismeretekre tegyenek szert mint az informátorok, hanem azt tűzik ki célul, hogy 
a leendő könyvtárosok számára világossá váljon az új helyzet és saját könyvtári gyakorla
tukban, saját feladataik ellátása során mindazt hasznosítani tudják, amire szükségük van.

A kultúra egésze és ezen belül a sajátos szakmai tradíciók továbbvitelét szolgálják 
a könyvtártörténet, a könyvismeret és a kulturális örökség ápolása tantárgyak. Ezeken 
kívül természetesen az egyes szakstúdiumok is tartalmaznak történeti bevezetéseket. Ez 
illusztrálható például a gyűjtemények és katalógusok tantárgy állományismeret című 
témacsoportjának felépítésével is (a téma 90 órával részesedik a tantárgy 262 órájából, 
— ebből 50 óra előadás, a többi szeminárium és gyakorlat). A gyűjtemények és katalógu
sok tárgy további témakörei: gyarapítási forrásismeret (10 óra), katalógusrendszer (8), 
címleírás (50), könyvtári osztályozás (60) és szakozás (34). Az állományismeret témakö
rébe öt egység tartozik: állomány történet (gyűjtemény fejlesztési koncepciók Leibniztől 
az 50—60-as évekig), állományelmélet (a gyűjtemény funkciói, szerkezete stb.), állomány
építés (országos gyarapítási politika; a gyarapítás válfajai; leltározás, gyarapodási statisz
tika stb.), állományvizsgálat és -revízió; az állomány védelme (kötészet, tűzvédelem, 
restaurálás stb.). Hasonlóképpen a könyvtári osztályozás és szakkatalogizálás keretében is 
behatóan megismerhetik az osztályozás történetét a XV. századi fakultásrendszertől 
Dewey-n, Cutteren, Ranganathanon keresztül a mai deskriptomyelvekig és a KGST-tagor- 
szágok (NTMIR) információkereső nyelvi komplexumáig. Gyakorlati szakozási készséget 
egyébként a hallgatók az ETO (természet- és műszaki tudományok), a szovjet BBK 
(könyvtári-bibliográfiai osztályozás) és a közművelődési könyvtárak számára kifejlesztett
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osztályozási rendszer (KAB — Klassifikation für Staatliche Allgemeinbibliothek und 
Gewerkschaftsbibliothek) vonatkozásában szerezhetnek, és elsajátítják a tárgyszavazás 
technikáját is.

A legnagyobb óraszámban oktatott tantárgy, a bibliográfia hét témakört ölel fel: 
elméleti alapok (fogalommagyarázat, a bibliográfia mint a társadalmi kommunikációs 
folyamat része és eszköze, a bibliográfia válfajai stb.); a bibliográfiai munka szervezése és 
módszerei (beleértve a gépi előállítású indexeket is); történeti áttekintés (a kezdetektől 
napjainkig, részletesen a XX. századi fejlődésről); a következő kettő az általános és 
a szakbibliográfiák (a teljes bibliográfiai óraszám felében, azaz 150 órában, — itt egyrészt 
átfogó képet adnak a német és más világnyelvű forrásokról és a szocialista országok 
helyzetéről, másrészt a szakbibliográfiák vonatkozásában néhány ismeretágat — filozófia, 
politikai gazdaságtan, történelem, német irodalomtudomány, kémia, vegyipar és fizika — 
kiemelten kezelnek); az ajánló bibliográfia az NDK-ban és a Szovjetunióban,és végül a bib
liográfiák bibliográfiája. Az ismeretátadás természetesen nem ilyen lineáris felépítésű, 
például az utolsó témakör minden megelőző szerves részeként jelenik meg.

Az olvasószolgálat tárgyhoz tartozó könyvtárhasználat témakörhöz a következő 
ismeretek tartoznak: a könyvtárhasználat formái (helybenolvasás, kölcsönzés), a használat 
jogszabályokban rögzített feltételei, a kölcsönzésnyilvántartás eljárásai és a használók 
oktatásának szervezési és metodikai alapjai.
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NEM AZ ISKOLÁNAK, HANEM AZ ÉLETNEK TANULTUNK  
A kenti könyvtárosképzés egy tapasztalata

RÓNAI TAMÁS -  SZÁNTÓ PÉTER

A Kenti Állami Egyetem (USA) könyvtárszakán1 folyó képzésről Kovács Ilona, az 
első Gombocz István ösztöndíjas a Könyvtári Figyelő hasábjain már beszámolt2. Részint 
ezért, részint pedig a terjedelmi korlátok miatt ezúttal a kenti egyetemen tapasztalt és 
a hazai képzés közötti főbb különbségek közül csupán egyet emelünk ki, nevezetesen, 
az amerikai képzés gyakorlatiasabb jellegét.

Távol áll tőlünk, hogy ennek kapcsán olyan kérdésekbe bonyolódjunk, mint pl., 
hogy a könyvtártudomány elméleti vagy gyakorlati jellegű diszciplina-e (egyáltalában 
tudomány-e, vagy szakma), hogy a felsőfokú könyvtárosképzésnek általában, illetve 
nálunk elméleti, vagy gyakorlati beállítottságúnak kell-e lennie, hogy az amerikai könyvtá
rosképzés gyakorlatra orientáltsága helyes-e vagy túlzott, hogy célszerű lenne-e erősíteni 
a hazai képzés gyakorlati oldalát vagy sem. Célunk mindössze annyi, hogy bemutassuk 
elsősorban példákon keresztül, hogy e gyakorlati jelleg miben fejeződik ki és hozzáte
gyünk, hogy nekünk — bár inkább elméleti érdeklődésűek vagyunk — tetszett, hasznosnak 
és érdekesnek találtuk akkor és találjuk most az eltelt idő távlatából is, annál is inkább, 
mert azt tapasztaljuk, hogy jobban megmaradtak bennünk azok az ismeretek, amelyeket 
gyakorlati feladatok megoldása során szereztünk, gyakorlati feladatokra lebontva értet
tünk meg mélyebben, mint amelyekről csak hallottunk, olvastunk. A gyakorlati szemlélet 
megnyilvánult egyfelől a tananyagba bevont ismeretek körében, tehát abban, hogy az 
oktatott ismeretek jelentős hányada gyakorlati tudnivaló, másfelől, az oktatási módszer
ben: a hallgatónak gyakran kell feladatokat megoldania otthoni munkaként vagy az „elő
adás” (talán helyesebb volna foglalkozásnak nevezni) alatt, a hallgató nemcsak „hallgat” 
az előadáson, hanem beszél, kérdez, közbekérdez, vitatkozik az előadóval és a társaival, 
felel — akárcsak nálunk a gimnáziumban —, röpdolgozatot ír stb.

Gyakorlati ismeretek a tananyagban

Példaként álljon itt az első negyedévi3 kötelező tárgyak4 közül a „könyvtárak társa
dalmi és filozófiai alapjai” és a „középfokú katalogizálás” tantárgyak.

Az első tárgyról már elnevezése alapján is azt tételeztük fel, hogy kifejezetten elmé
leti jellegű lesz. Ezzel szemben e tárgy keretében többek között megtanultuk, hogy az 
USA-ban milyen könyvtártípusok léteznek, melyek főbb számszerű, statisztikai jellem
zőik (számuk, arányuk, állományuk nagysága, költségvetésük, dolgozóik létszáma
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és képzettségi megoszlása, állományuk kihasználtsága stb.) és mely forrásokban lehet 
ilyen adatokat találni (első [!] foglalkozás anyaga).5 Melyek a legfontosabb könyvtári 
törvények?és ezek keretében mekkora állami támogatást kaptak egyes feladatok. Melyek 
a főbb szakmai egyesületek, szervezetek. Megismerkedtünk a főbb könyvtárakkal, könyv
tárüggyel foglalkozó forrásokkal (bibliográfiák, referáló lapok, kézikönyvek, enciklopé
diák, folyóiratok, helyzetelemző [state of art] művek, statisztikai évkönyvek stb.), továb
bá azzal, hogyan alakult a könyvtérosképzés az USA-ban. Meg kellett pl. tanulni 
50 kiemelkedő (köztük jelenleg is élő) könyvtáros nevét és pár mondatban jellemzett 
munkásságát. A kötelező olvasmányok között egyaránt szerepeltek olyan „örökzöld” 
művek, mint pl. Butler, P.: Art Introduction to Library Science, 1933 és 
A Philosophy o f  Librarianship, 1949, valamint olyan aktuális adatokat közlő, legújabb 
fejleményekről számot adó munkák, mint pl. a Bowker Annual o f  Library and Book 
Trade Information legutolsó évi kiadása és a National Commission on Libraries and 
Information Science (Könyvtári és Tájékoztatási Országos Bizottság) 1975. évi jelentése, 
amely az amerikai könyvtárak és tájékoztatásügy hosszú távú fejlesztésének országos prog
ramját tartalmazza.

A középfokú katalogizálás6 tárgy első foglalkozásán a helyszínen megtekintettük, 
hogyan folyik a katalogizálás az egyetem könyvtárában az OCLC számítógépes hálózathoz 
kapcsolódó képernyős terminál mellett, és megtanultuk, hogyan használhatjuk a terminált 
saját tájékozódásunk céljából on-line információkeresésre.7 A negyedév során pedig elsa
játítottuk, hogyan kell könyveket katalogizálni az érvényben lévő katalogizálási szabály
zat (AACR) szerint. A katalogizálási szabályok oktatása, értelmezése konkrét példák 
alapján folyt. Elmaradhatatlan volt az írásvetítő, amellyel az előadó kivetítette a például 
szolgáló katalóguscédulákat. A bemutatott újabb szabályok gyakorlása céljából az előadá
sokon feladatokat oldottunk meg, ezt követte a megoldások ellenőrzése, megvitatása. 
Lényegében a harmadik hónap végére eljutottunk oda, hogy az előadó által behozott 
könyvekről tartalmi és formai szempontból kielégítő katalóguscédulákat tudtunk készíte
ni. Ugyancsak e-tárgy keretében sok-sok feladaton keresztül megtanultunk osztályozni 
és indexelni Dewey Tizedes Osztályozása, valamint a Kongresszusi Könyvtár osztályozási 
rendszere, továbbá a Kongresszusi Könyvtár, illetve Sears tárgyszójegyzékei szerint.

Néhány példa a gyakorlati feladatokra

Terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőségünk arra, hogy a feladatokat eredeti rész
letességükben ismertessük. Ezért a szemléltetésre kiemelt feladatoknak csupán lényegi 
elemeit ragadjuk ki, ez a módszer azonban óhatatlanul a feladatokat valódi nehézségi 
fokuknál egyszerűbbeknek tünteti fel. Ugyancsak a terjedelmi korlátok miatt mindössze 
a feladatok ismertetésére szorítkozunk, elemzésükre, értékelésükre, megoldásuk során 
felmerült tapasztalatainkra már nem térhetünk ki.

Példáinkat tematikailag egymáshoz kapcsolódó tantárgyak szerint csoportosítottuk, 
egyfelől az áttekinthetőség érdekében, másfelől pedig azért, mert a tantárgyak és elneve
zésük az évek során változnak.8
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Gyarapítás

1. Előfordul, hogy olyan könyvek válnak bestsellerekké, könyvtárakban keresett 
siker könyvekké, amelyeknek az értéke vitatható. A könyvtáros feladata annak az eldön
tése, hogy az olvasók kérésére a könyvtár beszerezze-e az ilyen könyvet. A hallgatónak 
megadott népszerű, divatos témakörök (pl. transzcendentális meditáció, furcsa „igazsá
gok” [pl. Bermuda háromszög], hogyan lehet gyorsan lefogyni) legismertebb bestsellerei
ből néhány könyvet kell választania és meg kell vizsgálnia ezeket irodalmi értékük, tény
adataik pontossága, forráshivatkozásaik megbízhatósága stb. szempontjából, továbbá el 
kell döntenie: a) gyakorolhatnak-e az olvasóra kedvezőtlen, káros hatást, ha az elfogadja 
vagy követi e könyvekben hirdetett eszméket, tanokat; b) adott típusú könyvtár esetében 
köteles-e a könyvtáros beszerezni ezeket a könyveket az olvasók kérésére vagy sem, és 
a döntés mivel indokolható. (A hallgatóknak írásban kell válaszolniuk ezekre a kérdések
re, az előadáson pedig az azonos témakört feldolgozó, de különböző véleményt kialakí
tott hallgatók között vitát szervez az előadó.)

2. A hallgató választ egy témát és egy valóságban létező könyvtárat. Feladata az, hogy 
a tanár által — a témától és a könyvtártól függően — meghatározott nagyságú pénzösszeg 
(kb. 500 $) felhasználásával kiépítsen egy, a témakört lefedő alapgyűjteményt. Ennek 
során a hallgatónak meg kell először is ismerkednie azzal a könyvtárral, amelynek a szá
mára a gyarapítást végzi (tehát a könyvtár gyűjtőkörével, kiemelkedő állománygyarapítási 
céljaival, állományával, olvasóinak összetételével stb.) Részletesen meg kell határoznia 
a választott témakört. Meg kell fogalmaznia az alapállomány kiépítésének célkitűzéseit. 
A gyarapítás tárgya tetszőleges, kereskedelmi forgalomban kapható anyag lehet, amely 
az adott olvasótábor igényeinek megfelel, pl. könyv (hardback vagy paperback), hang
lemez, magnetofonszalag, magnetofonkazetta, folyóirat, napilap, mikrokiadvány, térkép, 
film, diakép, kép, reprodukció, játék. Az összeg egy részét filmek kölcsönzésére is tartalé
kolni lehet. A válogatást ismertetések, nem pedig az egyes tételek kézbevétele alapján 
kell végezni. Minden egyes kiválasztott tételről külön kártyán fel kell tüntetni a gyarapí
táshoz szükséges adatokat, valamint azok forrásait. Minden egyes tétel beszerzését meg 
kell indokolni. Az 1973 előtt kiadott könyveket ellenőrizni kell a Books in Print utolsó 
kiadásában, hogy kapható-e a kereskedelmi forgalomban. Ha nem, fel kell tüntetni, hogy 
szándékunkban áll-e egyéb módon (antikvárium, utánnyomás) beszerezni. A kártyákat 
a témakörön belüli altémák szerint kell nyilvántartani a gyarapítás folyamán, hogy ellen
őrizni lehessen az arányokat. A gyarapításhoz használt minden egyes előszerzeményezési 
forrásról értékelést kell készíteni. Meg kell állapítani, hogy melyek voltak a leghasznosab
bak és melyek voltak azok, amelyek a legkevésbé bizonyultak hasznosaknak. A pénzkere
tet legfeljebb 2—3 SÍ-ral lehet túllépni vagy kihasználatlanul hagyni. Néhány ingyen besze
rezhető anyagot is tartalmaznia kell a gyűjteménynek. (E feladat komplexitását az 
magyarázza, hogy a negyedéves tárgy zárófeladata volt.)

Katalogizálás, osztályozás

Példákat itt nem említünk, hiszen e tárgyhoz nem nehéz elképzelni feladatokat.
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Tájékoztatás

Ide tartozik a referensz elnevezésű tárgy, valamint a forrásismereti tárgyak: humán 
tudományok, társadalomtudományok9 , természettudományok, hivatalos kiadványok és 
nemzetközi szervezetek kiadványai stb.

1. Minden hallgatónak külön-külön, a referensz könyvtárossal előre egyeztetett 
időben, két órán át meg kellett figyelnie annak munkáját: meghallgatni az olvasó és 
a könyvtáros közötti párbeszédet (ún. referensz interjú), majd nyomon követni a könyv
tárost a polcokhoz és megpróbálni megérteni keresési stratégiáját, azt, hogy melyik művet 
milyen célból használja. A megfigyelési periódus után a referensz könyvtáros válaszol 
a hallgató kérdéseire. A hallgatónak megfigyeléseiről beszámolót kell írnia, több tucat 
szempontra kitérve mint pl.:

a) A referensz interjú értékelése
Volt-e a könyvtáros és az olvasó között kommunikációs probléma? Milyen célból 

volt szüksége az olvasónak az információra? A referensz könyvtáros milyen más kérdések
kel tisztázhatta volna gyorsabban, pontosabban a felhasználó igényét?

b) A referensz könyvtáros oktató feladatának értékelése
Megtanította-e a referensz könyvtáros az olvasót olyan könyvtárhasználati ismeret

re, amely az olvasónak a könyvtár későbbi használata során hasznos lehet? Elmulasztott-e 
valamilyen alkalmat is a könyvtáros, hogy az olvasót tanítsa a könyvtárhasználatra? Kész
nek mutatkozott-e az olvasó a könyvtárhasználatról is hallani, vagy csak a minél gyorsabb 
válasz érdekelte? Megértette-e az olvasó a tájékoztató könyvtáros útmutatásait?

c) A válasz értékelése
Kielégítette az olvasót a válasz? Hogyan mutatta ki megelégedettségét, illetve elége

detlenségét? Olyan formában kapta a választ, amilyenben akarta? Kevesebbet vagy többet 
kapott a kívántnál? Megfelelt-e a válasz az olvasó felkészültségi szintjének? Mennyire volt 
udvarias és gyors az olvasó kiszolgálása?

d) A keresési stratégia értékelése
Miért használta a tájékoztató könyvtáros éppen azokat a referensz műveket és nem 

másokat? A hallgatónak az egyes kérdésekhez fel kell építenie saját keresési stratégiáját 
és el kell végeznie a keresést e szerint is, valamint meg kell állapítania, hogy saját keresési 
stratégiájával kielégítőbb információhoz jutott-e? Le kell írnia saját keresését (milyen 
forrásokat, tárgyszavakat használt stb.) feltüntetve azt is, hogy hogyan módosult a tény
leges keresés a tervezettel szemben. (Egy szubjektív megjegyzés: úgy szaladgáltam a fürge 
könyvtáros után, mint egy kis kutya, és gyakran csak a könyvsorok közötti utak levágásá
val sikerült utólémem, majd több napi munkába tellett, míg megértettem, hogy mit miért 
tett. E két óra alatt nemcsak egy könyvtárost tanultam meg csodálni, hanem egy szakmát 
is tisztelni, SzP.)

2. Az egyik foglalkozáson azt a feladatot kaptuk, hogy mintegy 10, meglehetősen 
összetett kérdésre a terem elhagyásától számított 30 percen belül hozzuk meg a választ. 
Bármilyen forrást (tankönyv, katalógus stb.) szabadon használhattunk. Az eddig leírt 
feladatokról nem mondtuk el, hogy mennyi időt kaptunk megoldásukhoz. Pedig éppen
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abban rejlett a feladatok egyik fő nehézsége, hogy akár házifeladat, akár foglalkozás alatt 
megoldandó feladat volt, csak rendkívül kevés idő állt rendelkezésre elvégzéséhez. Ha nem 
is fogalmazták meg (lehet mert természetesnek vették) nyilvánvaló volt az a szemlélet, 
hogy a tudás önmagában nem elegendő. Igazi értéke csak annak a tudásnak van, amely 
nem igényel sok időt az eredmény produkálásához. Az említett feladatot csak az tudta 
megoldani hiánytalanul, aki egyenesen azokhoz a referensz művekhez ment, amelyekben 
a legvalószínűbb volt, hogy a keresett információ megtalálható, aki emlékezetből tudta, 
hogy melyek ezek a források és katalógusban való keresgélés nélkül is megtalálta a szabad- 
polcos rendszerben (a referensz állomány 10 ezer kötetes volt), akinek már volt a kezében 
az adott mű és ismerte annak szerkezetét stb.

3. Pathfinder (szakirodalmi mutató) összeállítása. A pathfinder egy konkrét téma 
irodalmába vezeti be az adott téma irodalomkutatásának kezdeténél tartó olvasót 
abból a célból, hogy időt takarítson meg számára azáltal, hogy az illető könyvtárban 
megtalálható, a témával foglalkozó legalapvetőbb forrásokat (tehát közel sem biblio
gráfiai teljességgel) dokumentumtípusok szerint rendezve, azonosításukhoz szükséges 
főbb bibliográfiai adatok és a raktári jelzet feltüntetésével ellátva felsorolja. 
A hallgatók a könyvtár dolgozói által a tanszék részére megadott, a könyvtári állo
mányban különösen jól lefedett témák közül választhatnak. így pl. a humántudományok 
forrásai c. tárgy keretében filozófiai témák (mint pl. „Platón” , „francia puritániz
mus” , „Abu Nasr Al-Farabi”, „dialektikus materializmus [Marx, Engels]”) közül választ
hattunk. Minden pathfindernek közelítően azonos a szerkezete. Az első fejezet röviden 
kifejti, hogy mi tartozik a pathfinder tárgyát képező témába, többnyire egy tekintélyes 
szerzőtől származó idézetre támaszkodva és feltünteti a téma határait. A következő feje
zet megad egy, a témáról rövid áttekintést nyújtó, bevezető jellegű munkát (pl. valame
lyik enciklopédia fejezetét). A harmadik fejezet felsorolja a Kongresszusi Könyvtár 
tárgyszavait, rangsorolva, azaz zárójelben megadva relevanciájuk mértékét (pl. „leginkább 
releváns” , „szintén releváns”, „általánosabb”). Ezt követi a leggyakrabban hivatkozott, 
alapvető, „klasszikus”, illetve tekintélyes szerzőtől származó művek (lehetőleg egy új 
keletűnek is) a felsorolása (maximum öt műé). A következő fejezetek sorra veszik az 
egyes forrástípusokat a referensz könyvektől, bibliográfiáktól a kritikai művekig, tan
könyvekig, az adott téma speciális forrástípusaival (pl. múzeumi katalógus) bezáróan. 
(A pathfinder összeállításához egy több mint tíz oldalas — tartalmi és formai követelmé
nyeket, módszertani tanácsokat és példákat tartalmazó — útmutatót kaptunk kézhez).

4. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k  f o r r á s a i é ,  tárgy keretében hasonló 
feladatot adtak: Válasszon ki egy témát. Keressen hozzá irodalmat a könyvtár katalógusai
ban és index-műveiben. Ha túl sok vagy túl kevés a fellelhető irodalom, szűkítse, illetve 
bővítse a témát. A talált irodalomról készítsen annotált, rendszerezett bibliográfiát. 
Szükség esetén vegye igénybe a könyvtár könyvtárközi kölcsönzési szolgálatát. Ha a téma 
irodalomkutatásához számítógépes keresés előnyösnek látszik, becsülje meg annak költsé
gét és a nyerhető hivatkozások számát.

5. A h u m á n t u d o m á n y o k f o r r á s a i c .  tárgy keretében volt egy feladat, 
amely hasonlít a gyarapításnál említett alapgyűjtemény kiépítési feladathoz. Egy kis 
közművelődési könyvtár elhatározza, hogy hanglemez és magnetofonszalag kölcsönzési
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szolgáltatást indít. 250 $  áll e célra rendelkezésre, össze kell állítani számára egy olyan 
komolyzenei alapgyűjteményt (a Schwann Record és a Tape Guide katalógusok segítsé
gével), amelyben az egyes főbb zenetörténeti irányok arányosan képviselve vannak 
a szűkös pénzkeret ellenére. Fel kell tüntetni a gyarapításhoz szükséges adatokat, és 
indokolni kell a döntéseket.

Információkeresés és automatizálás

Ebbe a témakörbe tartoznak az információkeresés, OCLC, könyvtárgépesítés, szá
mítógépes könyvtári hálózatok, informatika stb. c. tárgyak.

1. A gépesítés c. tantárgy keretében elsősorban a fogalmak tisztázásán, valamint 
a gépesítés típusainak az ismertetésén volt a hangsúly. E mellett foglalkoztunk a blokk- 
diagram-készítés módszerével is. Ezt követte két tervezési feladat. Az első feladat az volt, 
hogy tervezzük meg valamelyik könyvtári munkafolyamatot (pl. gyarapítás, kölcsönzés) 
úgy, hogy az a lehető legracionálisabb legyen. Be kell mutatni az alrendszer külső könyv
tári környezetét, meg kell határozni az alrendszer egyes moduljait és funkcióit. Az alrend
szer működését blokkdiagram formában is ábrázolni kell. Érdemes volt ezt a feladatot 
alaposan kidolgozni, mert a következő feladat az előző feladatban felvázolt alrendszer 
on-line üzemmódú változatának megtervezését írta elő.

2. Az információkeresés c. tárgy keretében pl. KWIC index szerkesztését, perem- és 
fénylyukkártyás rendszerek tervezését, Boole algebrai keresési stratégiák kialakítását 
gyakorló feladatokat kaptunk, valamint a könyvtárnak a kaliforniai Lockheed rendszer
hez kapcsolódó terminálja mellett gyakoroltuk a géppel olvasható adatbázisokban való 
on-line keresést, a Lockheed DIALOG elnevezésű keresőprogramjának a használatát.10

3. Az informatika c. tárgy keretében túlnyomó többségükben valószínűségszámítási 
és matematikai logikai feladatok voltak.

Könyvtárak szervezése és vezetése

Ide sorolhatók a könyvtártípusok szerinti tárgyak, pl. közművelődési könyvtár 
(public library), egyetemi könyvtár, iskolai könyvtár, szakkönyvtár, médiatár, zeneműtár, 
valamint a könyvtárak szervezése, a könyvtárak vezetése, könyvtári épületek és berende
zések c. tárgyak.

1. A közművelődési könyvtárak tárgy keretében közelebbről megismerekdtünk egy 
adott könyvtárral részint éves jelentései és más dokumentumok alapján, részint helyszíni 
látogatás révén, részint a könyvtár igazgatójának előadásain keresztül.11 Egyik valóban 
életközeli feladatunk az volt, hogy elkészítsük ennek a könyvtárnak a következő évi 
költségvetési tervezetét ugyanazokon a formanyomtatványokon, amelyeket a valóságban 
használnak és ugyanolyan részletességgel.

2. Ugyancsak a közművelődési könyvtárak tárgy keretében feladatul kaptuk, hogy 
adott feltételek (állomány, létszám, nyilvános szolgáltatások stb.) figyelembevételével 
készítsünk szervezeti ábrát.
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3. A könyvtárak vezetése c. tárgyhoz kapcsoló dó feladat: „ön, Harris Bender, a May 
County Könyvtár igazgatójának, George Hoskinsnak a helyettese ma, június 9-én, pénte
ken, 17h-kor szándékozott szabadságra menni. Néhány perccel ezelőtt Mr. Hoskins 
bejött Önhöz, kezében postakosarával, letette azt ön  elé az asztalra; és megbízta önt, 
hogy a kosárban lévő valamennyi ügyirattal (levél, feljegyzés stb.) kapcsolatban intézked
jék. Mr. Hoskins ugyanis éppen most kapott távirati értesítést anyja haláláról és azonnal 
távozik. Előreláthatólag egy hétig lesz távol. Most 15*1 van.” A feladatlapon ezt követi 
néhány háttéradat a könyvtárról, valamint a feljegyzéseket küldő dolgozók munkaköré
ről, beosztásáról. A feladathoz mellékelt 18 levélből még részeket sincs módunk itt hely 
hiányában idéznünk. Csak utalunk néhány levél tartalmára:

a) Az igazgató titkárnője kérdezi az igazgatótól, hogy kíván-e virágot vagy más vala
mit küldeni B.J.-nek, a katalogizálási osztály dolgozójának, akit tegnap éjjel vakbélműtét
re kórházba szállítottak.

b) A gyermekkönyvtári részleg vezetője jelenti, hogy talán a tavaszi idő miatt, 
nehezebben tudják a gyermekeket fegyelmezni. Néhány beosztottja elkeseredésében 
bejelentette, hogy felmond, ha ő nem engedélyezi a legneveletlenebb nebulók kitiltását. 
A vezető ezt a megoldást nem helyeselte, mert kockára tenné a gyerekekkel és a szüleik
kel kialakult jó viszonyt. Ennek ellenére Miss G.H. könyvtáros, miután az egyik kisiskolás 
súlyosan megharapta, kiküldte őt a teremből és a gyermekért jövő anyukával közölte, 
hogy csemetéje többet ne tegye be a lábát a könyvtárba. A vezető állásfoglalást kér az 
igazgatótól.

c) Az egyik dolgozó előadja, hogy 6 nap fizetés nélküli szabadságra szeretne menni 
a hó végén, mivel egy vallási összejövetelre kell feltétlenül elutaznia. Közvetlen felettese 
nem járult hozzá, hivatkozva arra, hogy a kérelmező még csak 5 hónapja van a könyvtárnál 
alkalmazásban és a vonatkozó szabály szerint nem jár szabadság annak, aki 6 hónapot még 
nem dolgozott le a cégnél. Panaszos közölte felettesével, hogy ez esetben kénytelen fel
mondani, mire az hidegvérrel azt válaszolta, hogy bármennyire is tiszteli az illető vallását, 
annak választania kell munkája és vallása között. A levélíró elismeri a döntés technikai 
helyességét, de hivatkozva jó munkájára kéri, hogy az igazgató tegyen kivételt a szabály 
alól, ellenkező esetben kéri június 15-i hatállyal való felmondásának elfogadását.

d) Egy egyetemi hallgató nyári munkára jelentkezik hivatkozva arra, hogy már elő
ző nyáron is a könyvtárban dolgozott, valamint kitűnő tanulmányi előmenetelére. 
A munkát június 1 -én szeretné elkezdeni.

e) Egy jótékonysági társulat kérdezi az igazgatót, hogyan lehetséges, hogy az álta
luk ajándékba küldött festmények, régi könyvek nincsenek kiállítva, a katalógusban fel
dolgozva. Azonnali választ kér arra, hogy a könyvtárnak szüksége van-e az ajándékokra, 
mert ha nem, azokat haladéktalanul elviszik.

A levelekben előadott legkülönbözőbb ügyekben való döntés egyfelől józan ítélet- 
alkotást, másfelől bizonyos országos jogszabályok, működési követelményeket és feltéte
leket rögzítő standardok, házi szabványok stb. ismeretét tételezi fel (ezek szerepeltek 
a tananyagban). Az előadáson elmondtuk, hogy milyen döntéseket hoznánk, illetve 
hogyan járnánk el az egyes ügyekben, majd a professzor irányításával ezeket megvitattuk.
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4. Egyikünknek a gyakorlat elnevezésű tárgy12 keretében 130 órában módjában állt 
az amerikai könyvtárvezetés módszereit, stílusát közvetlenül tanulmányozni az egyetemi 
könyvtár egyik igazgatóhelyettese mellett. A gyakorlat lényege az volt, hogy a vezetői 
döntések előkészítésébe bevonták a hallgatót. Ismertették a konkrét helyzetet, majd fel
készülési időt adva döntési javaslatot (alternatívákkal együtt) kértek. Egyik ilyen döntés
előkészítő feladat volt, hogy a könyvtár elavult kölcsönzési rendszerét milyen módon 
lehetne modernizálni anélkül, hogy a költségvetési keretet jelentősen terhelné,és bárkit is 
el kellene bocsátani. Mi történjen a munkafolyamat racionalizálása után a kölcsönzésnél 
nélkülözhető munkatársakkal? A gyakorlat befejezéseként a végzett munkáról részletes 
beszámolót kellett készíteni.

Természetesen nem minden tárgyhoz kapcsolódtak gyakorlati feladatok. Nyil
vánvaló, hogy pl. a könyvtártörténet c. tárgy erre nem is igen kínál alkalmat. 
A gyakorlati feladatok a képzésnek csak egy részét alkották, kiegészítették az elméleti 
oktatást, segítették az elméleti ismeretek mélyebb megértését. Lehet, hogy a bemutatott 
feladatok némelyike azt a benyomást kelti, mintha túl egyszerű lenne. De vajon létezik-e 
egyáltalában egyszerű feladat, ha optimális megoldásra törekszünk? Márpedig a hallgatók 
rendkívül komolyan vették a tanulást és ennek részét, a feladatokat. Nem csoda, hiszen 
minél komolyabban veszünk egy feladatot, minél jobban kívánjuk megoldani, annál töb
bet profitálhatunk belőle. A hallgatók pedig elsősorban nem azért „hajtottak” , hogy jobb 
osztályzataik legyenek, hanem azért, hogy a nem kevés anyagi befektetésért (tandíj) 
minél többet kapjanak vissza,és legfőképpen, hogy majd el tudjanak helyezkedni,és állá
sukat képesek legyenek megtartani. Ahhoz azonban, hogy el tudjanak helyezkedni, olyan 
tudást kell szerezniük az egyetemen, amely a munkábaállás első percétől kamatozik 
a munkáltató számára. Mert melyik könyvtár alkalmazna szemben egy már gyakorlattal 
rendelkező könyvtárossal olyan friss diplomást, akinek még esetleg hosszú hónapokba 
telik, míg hasznos munkát tud kifejteni?

Természetesen minden munkahelyen és munkaörben még sok új dolgot kell elsajá
títani. Nem mindegy azonban, hogy pl. az a friss diplomás, aki egy katalogizálási osztá
lyon kezd el dolgozni a katalogizálási szabályokat kénytelen tanulni, vagy csak a helyi 
gyakorlat sajátosságaival ismerkedik.

Mint a bevezetőben írtuk, nem vállalkozunk arra, hogy megítéljük, értékeljük az 
oktatás bemutatott gyakorlatra irányultságát. Már csak azért sem, mert az alma materrel 
szemben, mint általában a növendékek, mi is elfogultak vagyunk. Mindössze egy tényada
tot említünk befejezésül: a kenti könyvtártanszéken. 1970 és 1975 között 282 hallgató 
szerzett diplomát, beleértve a külföldi diákokat (évente kb. 3—5 fő) is. Az amerikai hall
gatók közül 216 helyezkedett el könyvtárban.13
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JEGYZETEK

1. A Kenti Állami Egyetem (Kent State University), Észak-Ohio legnagyobb egyeteme. Országos 
viszonylatban közepes nagyságrendűnek számít. Közel 30 ezer egyetemi hallgatóját jól felké
szült és több nemzetközileg is elismert professzor oktatja, valamennyi tudományterületre kiter
jedően. A kenti könyvtártudományi tanszék egyike azoknak az USA-ban működő 58 tanszék
nek, amelynek programját az Amerikai Könyvtárosok Egyesülete jóváhagyta (accredited 
school). A tanszéket az egyetemi könyvtár épületében helyezték el, így a hallgatók és az okta
tók számára a tárgyi feltételek (referensz művek, információkereséshez szükséges terminál stb.) 
és a könyvtári munka közvetlen megfigyelésének a lehetősége a helyszínen adottak. (Az egye
temről és könyvtáráról Id. bővebben: RÓNAI T,: A kenti egyetemi könyvtárról. = Könyvtári 
Figyelő. 25.évf. 1979. 2.sz. 170~178.p.)

2. KOVÁCS I.: Tapasztalatok az amerikai könyvtárosképzés köréből. = Könyvtári Figyelő. 22.évf. 
1976. 1-2 .S Z . 156 —161.p.

3. Az ún. master’s program, amelynek elvégzésével a hallgató egyetemi diplomát kap (Master of 
Library Science degree) egyéves, előfeltétele valamilyen más szakon (pl. történelem, matema
tika, zene) négy év alatt megszerezhető felsőfokú (undergraduate) végzettség (bachelor’s 
degree). A tanév négy n egyedévbő l (quarter) áll, nyáron sem szünetel az oktatás. (Aki anyagi 
vagy más okból nem tud, vagy nem akar négy egymást követő negyedévet végighallgatni, az 
megszakításokkal is megszerezheti a diplomát, pl. négy nyári negyedév alatt.)

4. A tantárgyak közel fele kötelező, a többi szabadon választható.
5. Kapcsolódó házi feladat volt: minden hallgatónak más-más amerikai nagyváros könyvtári hely

zetéről kellett minél teljesebb és po n to sa b b  képet adnia (a megfelelő szempontok kiválasztása 
is a hallgató feladata) egyetlen gépelt oldalon, táblázatos formában. Tekintettel arra, hogy nem 
minden szemponthoz lehetett a forrásokban a kívánt adatot megtalálni (mondjuk adott város
ban, adott könyvtártípusban, adott évben, adott dokumentumtípus gyarapítására fordított 
összeg), egyes „összesen:” típusú adatot magunknak kellett kiszámolnunk (segítséget jelentett, 
hogy a könyvtárból zsebszámológép is kölcsönözhető). L átszólag  a feladat nem nehéz, de 
a gyakorla tban  hamar kiderül, hogy nem is olyan egyszerű, mert pl. egy adatot csak több 
statisztikai forrásból lehet összegyűjteni, viszont a különböző források más-más bontásban 
közük adataikat és egyes fogalmakon nem mindig ugyanazt értik. Egy másik házi feladat 
adott ország könyvtárairól statisztika készítése volt (aki pl. a Szovjetuniót választotta, az töb
bek közt azt is megtanulta e feladat során, hogy ,,könyv”-ön mást értenek a Szovjetunióban, 
mint az USÁ-ban).

6. Az „alapfokú katalogizálás” c. csak undergraduate program kén t felvehető tárgy ismeretét nem 
tételezi fel. A katalogizálás iránt érdeklődő hallgató később felveheti a fakultatív „felsőfokú 
katalogizálás” c. tárgyat. Katalogizáláson a bibüográfiai leírást, osztályozást, indexelést, 
katalógusszerkesztést egyaránt felölelő teljes folyamatot értik.

7. OCLC (Ohio College Library Center = Ohioi Egyetemek Könyvtári Központja) kezdetben Ohio 
állam egyetemi könyvtárainak számítógépes hálózata, ma már az USA valamennyi államára és 
könyvtártípusára kiterjedő, több ezer tagkönyvtárat egyesítő hálózat, amelynek egyik és egyben 
fő funkciója az ún. k ö zö s  katalogizálás (shared cataloging). Az OCLC azonban katalogizálás 
mellett információkeresésre is felhasználható (erre akkor van szükség pl.^ha a könyvtár cédula- 
katalógusában keresési szempontunk szerint nem, vagy csak nehezen tudnánk keresni, illetve, 
ha már OCLC tagkönyvtár állománya is érdekel bennünket). Ezért az olvasószolgálati osztályon 
is elhelyeztek egy terminált, ezt nemcsak a referensz könyvtáros, hanem bármely olvasó hasz
nálhatja (díjmentesen). (Az OCLC-ről részletes leírást Id. SZÁNTÓ P,: Számítógépes informá
ciós hálózatok az USA'-ban. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 26.évf. 1979. 7-8.sz. 
305—324.p.)

8. A tanszéken szinte minden állandó változáson megy keresztül. Csak egyetlen dolog nem válto
zik: a színvonal. S talán éppen azért, mert minden más folyamatosan igazodik az élet újabb
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követelményeihez, az új ismeretekhez, űj tapasztalatokhoz. Változnak a tantárgyak, új tantár
gyakat vezetnek be, változik a tananyag, a tankönyv, kicserélődik az oktatók egy része is. 
Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a negyedév végén a hallgatók nevük megadási kötele
zettsége nélkül kérdőíveket töltenek ki, amelyen megadott szempontok szerint értékelik négy 
fokozatú skálán az előadást, beleértve a tananyagot, a tankönyvet, a kötelező irodalmat, 
a tanárt^az oktatási módszert, a feladatokat, a vizsgáztatást stb.-t. A számítógéppel feldolgozott 
kérdőívek összesített, számszerűsített tanulságait a további oktatásban hasznosítják, (az összesí
téseket a tanszéki hirdetőtáblára is kifüggesztik közszemlére). A változtatások nemcsak az 
oktatók érdeme, hanem a diákoké is. Az említett kérdőíveken lehetőség van az értékelésen kívül 
konkrét javaslatot is tenni. A hatvanas-hetvenes évek emlékezetes diákmegmozdulásainak egyik 
vívmányaként az egyetemeken a tanszéki értekezleteken a hallgatók választott képviselői is 
részt vesznek teljes szavazati joggal. (A kenti tanszéken pl. a tíz állandó tanszéki oktató és 
néhány vendég [időszakonként meghívott] előadó mellett három hallgató vett részt az értekez
leteken.)

9. Az angol-amerikai terminológia tudomány osztály ozása eltér a mienktől. Így pl. humán tudomá
nyokon (humanities) a filozófia, a vallás, a nyelv- és irodalom, a színház- és zenetudományokat, 
valamint a szépművészeteket és a képzőművészeteket értik. Társadalomtudományokon (social 
sciences) a történelem-, a közgazdaság-, az állam- és jogtudományt, a politológiát, a szociológiát, 
a pszichológiát és a neveléstudományokat értik.

10. A Lockheed vállalkozás egyetemek kérésére az on-line információkeresés könyvtártanszékeken 
folyó oktatásának támogatása céljából közel 100 adatbázisból 27 adatbázist szombatonként és 
esténként kedvezményes áron nyújt (15 $ óradíjért, beleértve az adatátvitel költségét is).

11. A tárgyat vezető professzornak ugyanis az volt a véleménye, hogy jobban ismeri nála a gyakor
lati problémákat az, aki azokban benne él, azokat saját bőrén tapasztalja,és ezért több ízben is 
meghívott környékbeli könyvtárakból dolgozókat egy-egy előadás megtartására.

12. Ez a tantárgy fakultatív. A hallgatókat érdeklődésüknek megfelelően különböző típusú könyv
tárakba, és munkakörökbe osztották be.

13. BIDLACK, R.E.: Report on the School of Library Science, Kent State University, 1977. = The 
Student Bookie, (a kenti könyvtárt an szék en tanuló hallgatók diákszervezetének a kiadványa), 
l.évf. 1978. 3.sz. 6 —17.p.

Horst Kunze „Alles für das Buch” c. könyvéből
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A KÖNYVTÁRI FOLYAM ATOK TELJESSÉGÉNEK  
ÁTTEK INTÉSÉRE VALÓ FELK ÉSZÍTÉS  
A z amerikai könyvtárosképzés egy tanulsága

KOVÁCS ILONA

Az eredményes, gazdaságos és színvonalas könyvtári munka olyan, a könyvtári 
munkafolyamatok irányítására felkészült szakembereket kíván, akik a könyvtárat mint 
átfogó rendszert és a saját területüket mint a rendszerbe beilleszkedő részt képesek szem
lélni. Ez a látásmód teszi lehetővé

— a célok egyértelmű meghatározását,
— a célok megvalósításához szükséges legcélszerűbb szervezet kialakítását,
— azaz a munkafolyamatok végrehajtásához a legrövidebb út megválasztását, 

a párhuzamosságok elkerülését, a feladatok helyes rangsorolását,
— a célok és a feltételek figyelembevételével a legmegfelelőbb eszközök és feltéte

lek biztosítását.
Az egyetemi képzésben ily módon felkészített hivatásos könyvtárossal szemben 

a rutin egy részletét elszigetelten elsajátító, a gyakorlatban könyvtárossá váló szakember 
számára óriási hátrány, hogy éveket, nem egyszer évtizedeket kell áldozzon arra, hogy 
ezt az áttekintést vagy látásmódot megszerezze. Az elért eredményt egyéni adottságai és 
lehetőségei egyaránt meghatározzák. Az olyan könyvtáros, akinek nincs erre belső igénye, 
megfelelő irányítás nélkül meg sem kísérti a tájékozódás e formáját, ha pedig egyéni adott
ságai, érdeklődése lehetővé is teszik, körülményei nem mindig segítik hozzá a könyvtári 
rendszer áttekintéséhez és az átfogó szemlélet kialakításához.

Az egyetemi képzés egyik legfontosabb feladata éppen a teljességre való törekvés 
kialakítása, az áttekintésre való felkészítés, a rendszerek és folyamatok értelmezésének 
igényére és képességére való nevelés. Egyformán jelentős szerepe van ebben:

— azoknak az elméleti ismereteknek, amelyek a célok és rendszerek elemzésére, 
tervezésére készítenek fel,

— szervezési ismereteknek, amelyek a feladatok célszerű és eredményes realizálását 
biztosítják,

— a rutinhoz tartozó alapvető szakmai ismereteknek, amelyek a könyvtári munkák 
bázisát képezik,

— és nem utolsó sorban jelentősége van ebben a történeti ismereteknek, amelyek 
a mai intézményrendszernek a teljes történeti folyamatba való illesztésére, 
a történeti folyamatban elfoglalt helyének megértésére, a fejlődés egy állomása
ként való érzékelésére, a változásra való felkészülésre, a kor és intézményrend
szer összefüggésének felismerésére nevelnek.
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Ezeknek az ismereteknek és e szemléletnek a birtokában az egyetemet végzett 
könyvtárosok az irányításra, a szervezésre, az új típusú feladatok előkészítésére válnak 
alkalmassá.

Az amerikai felsőfokú könyvtárosképzés s azok egy közelebbről megismert példá
ja, a kenti egyetem könyvtárosképzése éppen ebben a vonatkozásban mutatott jelentős 
erényeket. Rendkívül fontos volt ebből a szempontból

— a könyvtárnak és az információs intézményrendszernek mint egésznek, mint egy 
egységes folyamatnak értelmezése,

— a társadalomban jelentkező új igények azonnali érzékelése és a felismert igények 
ellátásának biztosítására való törekvés és szemlélet kialakítása,

— az új szakmai kutatási eredmények számbavételének és feldolgozásának igénye 
és módszereinek oktatása,

— a rutinmunkák gazdaságos, korszerű és hatékony, a teljes rendszerek céljainak 
alárendelt ellátására való nevelés.

Mindezek a szempontok megnyilvánultak az egyes tantárgyak felépítésében és az 
alkalmazási módszerek átadásában. Például a referensz, a katalogizálás, így az egyes 
könyvtártípusokat tárgyaló könyvtártani kollégiumok mindegyike igyekezett három 
— ebből a szempontból jelentős — kérdést egyértelműen tisztázni:

— a könyvtári szolgáltatás célja, amelyre az adott tárgy keretén belül nyújtott 
ismeretek felkészítenek,

— a tárgy keretén belül oktatott ismereteknek folyamatszerű értelmezése és annak 
a könyvtári folyamatba való beilleszkedése,

— a tárgy témakörébe tartozó tradicionális — tehát a gyakorlatban élő — és a leg
korszerűbb — a gyakorlatban kialakítandó — módszerek együttes tárgyalása.

Nem véletlenül vált szükségessé a rugalmas, az új igényekhez, a gyors változásokhoz 
alkalmazkodni tudó szakemberképzés kialakítása az amerikai könyvtárosképzés utolsó 
évtizedében. A z információ feltárás gyorsasága iránti növekvő igény, a szellemi értékek 
hatékony és gazdaságos hasznosítása í.ánti szükséglet a speciális könyvtári, dokumentá
ciós és információs igényeket ismerő, a sajátos terület sajátos szakismereteinek birtokában 
lévő, a terület technikai eszközeit és szervezési módszereit elsajátított szákemberek csata
sorba állítását tette  szükségessé, hogy lehetővé váljon a korszerű igények korszerű ellátása 
és így a szükségletek és a szakembergárda képzettségének lemaradásából kialakult feszült
ségek, nívótlanságok, eredménytelenségek megszüntetése a könyvtáros szakma ebből 
adódó alábecslésének felszámolása.

ományorzes. 
új szaktantárgy kerül 
«retek néhány nagy о 
jnyvtártan egész sor t; 
i bibliográfiák ismere 1 
rt a könyvtárszakos di; 
s szakosoknak.
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K ÖNYVTÁROSKÉPZÉS JUGOSZLÁVIÁBAN

CSÁKY S. PIROSKA

Jugoszláviában első ízben 1971-ben foglalkoztak a könyvtárosképzés problémáival. 
A kérdést a Könyvtáros Szövetségek Egyesületének Bledben megtartott IV. kongresszusán 
tűzték napirendre. Itt merült fel az a gondolat, hogy a kialakulóban lévő egységes jugo
szláv könyvtári rendszerben egységes oktatási módot, megfelelő képzettségi szintet kell 
biztosítani a könyvtári dolgozók számára. A képzett szakemberek iránti igény már koráb
ban is nyilvánvaló volt, de a könyvtárosképzésnek a meglévő iskolarendszerbe kapcsolása 
akadályokba ütközött. A bledi megbeszélés határozatai alapján a könyvtárosképzést úgy 
kellett megszervezni, hogy minden könyvtártípus számára biztosítani lehessen a megfe
lelő szakembereket (közművelődési könyvtárak számára ugyanúgy mint a tudományos 
vagy szakkönyvtárak részére). A képzést minden szinten biztosítani kell: középiskolában 
és egyetemi szinten is, sőt: lehetőség szerint módot kell adni a magiszteri fokozat, vagy 
doktori cím megszerzésére a könyvtártudomány valamely szakterületén. Minden oktatási 
szint elvégzése más-más cím viselésére jogosítja fel a jelölteket: középiskola után segéd
könyvtáros (knjizniőar), főiskola után könyvtáros (visi knjizniőar), az egyetemi tanulmá
nyok elvégzése után könyvtáros, illetve főkönyvtáros lesz valaki (bibliotekar, visi biblio- 
tekar). A könyvtári tanácsos (bibliotekar savetnik) cím elnyerése nem kapcsolódik egy 
bizonyos szintű oktatási fokozat elvégzéséhez, külön érdemek és szakmunkák alapján 
ítélheti oda egy erre a célra kinevezett bizottság.

Az 1975-ben érvénybe lépett oktatási törvény egyik alapvető tétele a gyakorlat és 
az oktatás közelítése. Az új oktatási rendszer fő célja, hogy a középiskola elvégzése után 
a tanulók azonnal bekapcsolódhassanak a termelésbe, vagy a gyakorlati munkába, ugyan
akkor lehetővé kell tenni számukra a szakmai továbbképzést egyetemi szinten (a munka 
mellett is), vagyis biztosítani képességeiknek megfelelően a legmagasabb szintű ismeretek 
elsajátítását.

1977 őszén a Jugoszláv Könyvtáros Szövetségek Egyesülete Herceg Noviban megtar
to tt VII. közgyűlésén központi ’ ' a könyvtárosképzés, és annak új
formát vitatták meg. Az E g y e s ü l . , ,  szakbizottsága javaslatot teijesz-
tett elő akönyvtárosképzésegységek a . J / V a

A könyvtarak alapvető funk . J , , tt megállapítani azokat az ismere
teket, amelyeket a könyvtári d o lg ^  йе1Уепек meger Miyel e,őre nem lehet tudni 
и . .. ., . . , .. .Változásra való felkeszu, ., , . ... , . . .hogy a konyvtarszakot végzett h a ^ ^ ^  nevelnek artipusban találnak munkahelyet,
a tantervet és a programot úgy" ' gy bármelyik könyvtártípusban,
valamennyi munkahelyen alkalma akmai ismereteket némely tárgy
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ból csak alapszinten tudják elsajátítani, a tudásukban lévő hiányosságokat munka közben 
kell pótolniuk.

A könyvtári ismereteket szakmai képesítésnek kell tekinteni, s így is kell beilleszteni 
az oktatási rendszerbe. A diákok elméleti tudását gyakorlati tudássá kell fejleszteni, hogy 
konkrét feladatokat önállóan el tudjanak végezni. Ne csak azt tudják: mit hogyan, hanem 
azt is, hogy mit miért kell csinálni.

Hogy ezt az alapvető célt elérhessük, abból indultunk ki, hogy a különböző szinten 
képzett (középiskolai végzettségű, főiskolai-egyetemi képzettségű, doktori-magiszteri 
fokozattal rendelkező) könyvtáros milyen munkakört lát el a könyvtárban. Nem minden 
könyvtártípusban azonosak a munkakörök, de a különbségek nem számottevők. A könyv
tári minimumok pontosan előíiják, hogy a különböző végzettséggel milyen munkaköröket 
lehet betölteni. Ez szolgált alapul a tantárgyak megválasztásához, a tananyag mélységének 
megállapításához.

Az iskolareform szellemében a könyvtárosképzést a középiskolai oktatással kell 
kezdeni, lehetőséget kell azonban biztosítani a továbbtanulásra minden szinten.

A következőkben áttekintjük a jugoszláviai könyvtárosképzés szintjeit.
A képzés célja: a könyvtári munka megismertetése és gyakorlati alkalmazása.

Középiskolai szintű oktatás. A középiskola első két éve megegyezik más középisko
lák programjával, a szakosodás, a könyvtári munkával való megismerkedés a 3. évben 
kezdődik.

A tantárgyak csoportosítása:
— kötelező általános tárgyak
— szakmai tantárgyak
— szabadon választható (fakultatív) tárgyak.

A szakmai tantárgyakat nagyszámú gyakorlat kíséri. A könyvtártudományi tárgyak 
alapvető fogalmakkal és műveletekkel ismertetik meg a diákokat a következő szakterü
letekből:

— az írás-, könyv- és könyvtárak története,
— könyvtári munka (állománygyarapítás, raktározás, feldolgozás),
— könyvtárügy,
— olvasószolgálat, tájékoztatás,
— bibliográfiák ismerete,
— állományvédelem, állományőrzés.

Attól függően, hogy hány új szaktantárgy kerülhet be az órarendbe, logikus össze
függésük alapján a felsorolt ismeretek néhány nagyobb tárgykörbe is csoportosíthatók 
— egységes elnevezéssel (pl. a könyvtártan egész sor tárgyat összefoglalhat, vagy a könyv
tári tájékoztatás is egyesítheti a bibliográfiák ismeretét és az olvasószolgálat egy részét, 
stb.).Erre azért van szükség, mert a könyvtárszakos diákoknak sem lehet több tantárgyuk 
és nagyobb óraszámuk, mint más szakosoknak.
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A záróvizsga házidolgozat elkészítéséből, valamint írásbeli és szóbeli vizsgából áll, amelyet 
egy általános tárgyból és 2 szaktantárgyból kell letenni.

Főiskolai szintű oktatás. A középiskola elvégzése után a diákok főiskolán vagy egye
temen folytathatják tanulmányaikat.

A főiskolák státusa az új oktatási rendszerben megváltozott — akadémiák lettek. 
Könyvtáros körökben még napjainkban is vita tárgya: szükséges-e a főiskolai szintű okta
tás a könyvtárosok számára, vagy elegendő az egyetemi oktatást biztosítani. Mivel Jugo
szláviában köztársaságonként mások a szükségletek, ezt az oktatási szintet is csak ott 
fogják megvalósítani, ahol valóban szükség van rá.

A tantárgyak csoportosítása:
— általános tárgyak,
— szűkebb értelemben vett szaktantárgyak,
— fakultatív tantárgyak.

A szaktantárgyak újabb ismeretekkel gyarapítják a középiskolában szerzett tudást 
— bár számolni kell azzal, hogy nemcsak könyvtárszakot végzett középiskolások iratkoz
hatnak be a főiskolai könyvtárszakra. A tantárgyak látszólag ismétlődnek, legalábbis az 
elnevezésük, de ezen az oktatási szinten mélyebb tudást kell biztosítanunk, a tantárgyak 
terjedelme nem ugyanaz. Míg a középiskolában csak alapfogalmakkal ismerkednek és egy
szerűbb munkák elvégzését tanulják a diákok, a főiskolán bonyolultabb feladatok megol
dását kell elsajátítaniuk. Főiskolai szinten a technikai munkák háttérbe kerülnek, de 
a bibliográfiai leírás, osztályozás ismereteit részletesen kell elsajátítaniuk.

A tanterveknek a következő ismereteket kell tartalmazniuk (a felsorolás nem a tan
tárgyak megnevezése):

— írás-, könyv- és könyvtártörténet,
— könyvtári munka — főleg az osztályozás, indexelés, bibliográfiai leírás (ezeket 

külön tárgyként is ki lehet emelni, amennyiben az órakeretek lehetővé teszik),
— a tájékoztatás alapjai, bibliográfiák használata,
— az olvasószolgálat módszerei.

Diplomamunkáját valamelyik szaktárgyból készíti a hallgató.
A tantárgyak évi megoszlását, óraszámát a főiskola statútuma alapján kell megszab

ni. A gyakorlati órák száma mindenképpen nagyobb, mint az elméleti tárgyaké.
Egyetemi oktatás. Az egyetemi oktatás is a középiskolában szerzett tudásra alapo

zódik. Hogy egyetemi könyvtárosképzést szerveznek-e, vagy sem, az az egyes köztársasá
gok, vagy tartományok körülményeitől függ, elsősorban a szükségletektől és a lehetősé
gektől.

Az oktatás szervezeti keretei sem mindig azonosak — legalábbis az eddigi gyakorlat 
ezt mutatja. A szarajevói egyetemen könyvtártudományi tanszék m űködik, Újvidéken 
ágazati oktatásként fo ly ik  a könyvtárosképzés a Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Tanszékén, míg Zágrábban interdiszciplináris képzési form át alkalmaznak. Az oktatás 
megvalósítási formája lehet különböző, de a tárgyaknak lehetőség szerint ugyanazokat az 
ismereteket kell tartalmazniuk. A hallgató különösebb érdeklődése bizonyos szakterüle-
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tek iránt kifejezésre juthat a szemináriumi dolgozatok megválasztásában és a diploma- 
munka kijelölésében.

A szaktantárgyak a következő ismeretekre terjednek ki:
— könyvtörténet — a szlovén és latin paleográfia alapismereteivel,
— könyvtártörténet,
— könyvtárszervezés, információs központok,
— könyvtári munka (feldolgozás),
— bibliográfiai leírás,
— osztályozás,
— a bibliográfiák felhasználása,
— információelmélet és a gépi adatfeldolgozás alapismeretei,
— az olvasószolgálat módszerei,
— muzeális értékű írott és nyomtatott művek védelme.

A diplomamunkát valamelyik szaktárgyból választhatja a hallgató az előadó tanár 
irányítása mellett. Minden könyvtárszakos hallgató köteles legalább két hetet tölteni 
meghatározott típusú könyvtárban a könyvtári munka gyakorlati megismerése céljából.

Továbbképzési lehetőségek. A könyvtárosképzés három alapformáján kívül Jugo
szláviában a könyvtári szakembereknek lehetőségük van szakosodásra. Ezt posztgraduális 
stúdium elvégzésével érhetik el. Az jogosult posztgraduális stúdium felvételére, aki bizo
nyos feltételeknek eleget tesz: egyetemi végzettség (nemcsak könyvtárszak jöhet számítás
ba), könyvtári gyakorlat, magas átlagosztályzatok az egyetemi évek alatt, vagy kiemelke
dő szakmunkák a könyvtártudomány területéről stb.

A szaktantárgyak tervezése úgy történt, hogy azok biztosítsák a szakosodás lehető
ségét, de bizonyos alaptárgyakat kötelezővé kell tenni. A kötelező tárgyak:

— könyvtári szolgáltatások,
— bibliográfiák és tájékoztatási segédeszközök,
— könyvtári katalógusok elmélete és gyakorlata,
— hagyományos és nem hagyományos dokumentumok,
— az olvasás lélektana.

A választható tárgyakat úgy kell tervezni, hogy megfeleljenek a társadalmi szükség
leteknek és a hallgatók érdeklődésének. Ilyen például az informatika, gépi adatfeldolgo
zás, olvasásszociológia és más tárgyak.

A magiszteri dolgozat megvédése a könyvtártudomány magisztere cím viselésére 
jogosít.

A doktori cím  elnyerése nem kapcsolódik oktatási formához. Az egyetemi oktatás
ról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő szakaszai értelmében a jelölt ugyanolyan 
feltételek mellett szerezheti meg, mint más szakon: sikeresen megírt disszertáció megvédé
se révén.

Az előbbiekben ismertetett könyvtárosképzési formák között kétségkívül legtöbb 
újat a középszintű oktatás bevezetése jelenti a szakirányú középiskolában. Jugoszláviában 
ezideig az országban egyedül csak Belgrádban működött könyvtárosképző középiskola,
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amely mintegy 30 éves múltra tekint vissza. Most — talán kicsit túlméretezett ambíció
val — könyvtárosképzést sokkal több iskolaközpontban találunk.

Az egyetemi oktatásnak némi hagyománya van, de a reform szellemében ezek is 
változáson mennek keresztül.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1975-ös évkönyvét, mely az alábbi témákkal foglalkozott: 
Ancsel éva: A könyvek nélkülözhetetlensége 
Dr. Waüeshausan Gyula: Könyvtároshivatás -  könyvtárosetika 
Dr. Bata Imre: Hivatás és szolgálat
Dr. Balázs János -  Dr. Győré Pál: A könyvtárosi hivatásetika kérdései különös tekintettel 
a természettudományi, műszaki és mezőgazdasági könyvtárakra 
Orosz Bertalanná: A könyvtárosetikáról

1979-ben a freiberg Bányászati Akadémia információs központja is kiadta Dieter Schmidmaier gondo
zásában.
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UNISIST IRÁNYELVEK AZ INFORMÁCIÓS KÉPZÉS  
TANTERVEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ

SAUNDERS, W. L.: UNISIST. Guidelines for Curriculum for Information 
Studies. Unesco, 1978. 38 p. c. írását SZENTMIHÂLYI JÁNOS tömörítette.

Azoknak a tényezőknek számbavétele, amelyek egyes országokban a könyvtári és 
tájékoztatási munkában résztvevők képzési formáit, a képzés és oktatás tartalmát, a kép
zési rendszer továbbfejlesztését meghatározzák, annak megállapításához vezetnek, hogy 
ezek a tényezők vagy általános jellegűek, vagy pedig az egyes országokban specifikusak, 
ill. az ott kialakult intézmények jellegétől függően befolyásolják a képzés és oktatás 
menetét.

A z első kategóriába sorolható: az egyes országok vagy régiók fejlettségének mértéke 
és az információ iránti szükségletek minősége és mennyisége, a nemzeti munkaerőhelyzet 
alakulása, a munkaerő iránti igények megoszlása és az ezek közötti prioritás, valamint 
a munkaerőkkel való ellátás tervszerűségének mértéke. Az általános jellegű tényezők közé 
sorolandó továbbá az ország felsőoktatási rendszerének általános szervezettsége és struk
túrája, a könyvtári és információs infrastruktúra, a könyvtári és információs gyakorlat 
jelen állása.

A második kategóriába sorolhatók azok a tényezők, amelyeket az anyagi ellátott
ság, a személyzet összetétele, az oktatásban résztvevők tanulási módja (nappali vagy levele
ző oktatás), a könyvtári és könyvkereskedelmi ellátás, a különleges felszereltség hozzáfér
hetősége és egyes működő információs, könyvtári szervezetek részvétele az oktatásban 
jelent.

A tanterv általános céljai. Ha a rendelkezésre álló eszközöket a legnagyobb hatás
fokkal akarjuk felhasználni, úgy igen fontos, hogy a tantervi célok világosan és szorosan 
kapcsolódjanak a nemzeti és regionális igényekhez. A tervezésnek ezt a fázisát kedvezően 
befolyásolja, ha léteznek nemzeti, ill. regionális fejlesztési tervek. A tervezés korai idősza
kában rendkívül jelentős meghatározni a könyvtári és információs munkában részt vevő 
munkaerők típusait és szintjeit. Ez viszont a könyvtári és információs infrastruktúra 
következménye. Eleinte a fejlesztés valószínűleg a gyakorlati munkát végző munkaerők 
kiképzésére irányul. Az infrastruktúra fejlődésével együtt nagyobb szükség lesz könyvtári 
és információ-szolgáltatási vezetőkre, ezzel együtt a magasabb szintű képzésre, amely 
képesít a kutatás-fejlesztés és tervezés munkájának elvégzésére is.
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A tanterv szintjei

A bázistan terveknek három fő megjelenési formája van:
a) oklevelet nem nyújtó szakmai képzés,
b) felsőfokú képzés,
c) posztgraduális, Ш. diploma utáni képzés.

Mindhárom programtípusnak megvan a maga jellemző vonása, de egy közös céljuk van: 
a tanulókat a könyvtári és információs munka alapvető ismereteivel ellátni. Egy ilyenfajta 
program végrehajtása és megfelelő gyakorlati képzés, Ш. munkahelyi gyakorlat után 
a képzésben résztvevőknek hamarosan bármely típusú könyvtár vagy információs egység 
hatékony munkaerejévé kell válniok.

Oklevelet nem nyújtó szakmai képzés. Az ilyen programokban résztvevők általá
ban gyakorlati tevékenységet folytatnak és ez a kategória az, amelyik a középfokú 
képzést igénylő gyakorlati munkát végzi el. A képzésben való részvétei előfeltételei: kb. 
azonosak legyenek az egyetemi képzésben való részvétel előfeltételeinek legalsóbb 
szintjével.

Felsőfokú képzés. A felsőfokú képzés hároméves, esetleg négyéves képzési progra
mot foglal magába, amelynek legfőbb eleme a könyvtárosság, ill. az információs munka. 
Ehhez kapcsolódva egy vagy több hagyományos felsőoktatás tárgyát képező ismeret is 
csatlakozzék.

A világ sok részében ellentétes felfogás uralkodik a könyvtári és információs képzés 
megkívánt programjaival kapcsolatban. Vannak olyan érvek, mely szerint az egyetemi 
fokozatot nyújtó képzés ne legyen szakmai, mivel ez magában foglalja, hogy a tanulmá
nyok legelején már foglalkozást kell választania a hallgatónak, és ez károsan befolyásolja 
azt, hogy az információs gyakorlatot folytatóknak egy tudományterületen megfelelő 
ismeretekkel kell rendelkezni. A hosszabb tartamú egyetemi képzés mellett szól, hogy 
a könyvtári és információs munkában a tanítási szünetek idején lehet megfelelő gyakorla
tot szerezni. A jó egyetemi alapképzést nyújtó programok mindenesetre a könyvtári és 
információs munka magasabb szintjeinek elvégzéséhez nyújtsanak megfelelő alapot és 
bizonyos vezetési ismereteket is.

Posztgraduális, ill. diploma utáni képzés. E képzési forma különböző módon 
valósítható meg. Magába foglalhat például egy kutatási programot, vagy bizonyos speciali
zált és magas szintű tanulmányokat. Mivel ez az oktatási forma rendkívül sűrített és 
rövid ideig tartó, kívánatos, hogy a hallgatók megfelelő gyakorlati tapasztalatokkal rendel
kezzenek. Ez a posztgraduális képzés jelen tanulmányban a már könyvtáros, ill. informá
tor diplomával rendelkezők továbbképzését jelenti. Ennek következtében nem jelenti 
azoknak a tanulmányoknak az elmélyítését, amelyekben egyetemi tanulmányaik során 
részesültek. Azokból a hallgatókból, akik ezeket a posztgraduális tanulmányokat folytat
ják, lesznek a szakmai vezetők,az egyes szakterületek specialistái.
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A tanterv tartalma

Tudomásul kell venni, hogy a szakmai képzés különbözik az akadémiaitól. Ennek 
következtében gyakorlati jellegű is, és ez alkalmat nyújt arra, hogy a foglalkozás szakmai 
fogásait meg lehessen tanulni. A könyvtárosi és tájékoztatási foglalkozásoknál ez a köve
telmény megmutatkozik olyan szakmai munkavégzésnél, mint az információs és referensz- 
munka, az osztályozás, indexelés, a számítógépen alapuló információ-szolgáltatások stb. 
Ezért az oktatási intézmény felelőssége nem csupán az, hogy az elvégzendő munkák 
alapelveivel és elméletével ismertesse meg a hallgatókat, hanem hogy alkalmat nyújtson 
gondosan válogatott gyakorlati képzésre is, hogy az elveket és elméleteket megvilágítsa.

Az információs tanulmányok körvonalai

A tan terv magját képező tantárgyak a következőképpen csoportosíthatók:
a) az emberi kommunikáció-alapozó tantárgy
b) a felhasználók tanulmányozása
c) az információ forrásai
d) információk/adatok tárolása és visszakeresése
e) szervezeti kihatások
0  disszertáció, ill. szakdolgozat 
g) szabadon választott tárgyak

Ajánlott megosztási arány az egyes tárgycsoportok között:
a) emberi kommunikáció 7,5 %
b) felhasználók tanulmányozása 7,5 %
c) információforrások 20,0%
d) információk/adatok tárolása és visszakeresése 20,0 %
e) szervezeti kihatások 20,0 %
0  speciális tárgyak vagy disszertációk 15,0%
g) szabadon választott tárgyak 10,0%

Különböző funkcionális, ill. munkaköri kategóriákra való képzés, bizonyos specia
lizálódást is szükségessé tesz. így a tájékoztatási szakemberképzésben külön kategóriát 
képezhet az információ-elemző és a számítógép-specialista képzése is. Az információ
elemző mindenekelőtt rendelkezzék annak a tárgynak alapvető ismereteivel, amelyhez 
tartozó dokumentumok elemzésével foglalkozik. Az ő számára a kivonatolás, indexelés 
ismerete, ill. abban való elmélyülés feltétlenül szükséges.

A számítógép-specialista, aki már megfelelő számítógéppel kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, eddigi ismereteinek a könyvtári és információs 
munkában való alkalmazásával fog a szabadon választott tárgyai során bővebben megis
merkedni.
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Az egyes tanulmányi területek ajánlott tematikai modellje

a) Emberi kommunikáció — alapozó tanfolyam 
elméleti szem pontok
— az információ-átadás folyamata
— a könyvtártudomány és informatika jellemző vonásai 
gyakorlati szem pontok
— nemzeti és nemzetközi könyvtári információs infrastruktúrák

b) A felhasználók tanulmányozása
— a használók magatartása és szükségletei:

— általános környezeti tényezők (földrajzi, kulturális stb.)
— speciális környezeti jellemzők az egyes diszciplínák és diszciplinacsopor- 

tok/hivatások, foglalkozások
— szakemberek tanulmányozása

vagy: egy specializált környezet pl. ipar, közigazgatás, felsőoktatás 
vagy: a diszciplínák egy speciális csoportja — természettudományok 

és műszaki tudományok, társadalomtudományok és humán 
tudományok

vagy: egy specializált szakmai vagy foglalkozási csoport, mint pl. 
gyakorló orvosok, agrármérnök stb.

— a felhasználók számbavételének módszerei
c) Az információ forrásai (dokumentumforrások, AV-források, számítógépes és 

intézményi források)
— általános áttekintés (magába foglalja a diszciplínák egész spektrumát)
— referensz és bibliográfiai segédletek
— az információs segédletek specializált tanulmányozása

vagy. a természettudomány- és műszaki tudományokban 
vagy: a társadalomtudományokban 
vagy; a humán tudományokban

— gyakorlati képzés: manuális irodalomkutatás és adatszolgáltatás
— számítógépes adattárakban való kutatás
— az információ közlése és teijesztése

d) az információk/adatok tárolása és visszakeresése
— a katalogizálás, osztályozás és indexelés alapelvei
— számítógépes módszerek
— rendszerek és sémák: összehasonlítás és értékelés

gyakorlati képzés: katalogizálási gyakorlatok
osztályozási gyakorlatok 
osztályozási rendszerek megismerése 
fazettás osztályozási séma

— tezauruszkészítési gyakorlat
— kivonatkészítési gyakorlatok
— elemi számítógépes program konstrukciója és működtetése
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e) szervezeti kihatások
— igazgatási alapelvek és technikák
— a rendszerkörnyezet és céljai

vagy: nemzeti könyvtárak és információs rendszerek
tudományos könyvtári és információs rendszerek 
közkönyvtári rendszerek 
szakkönyvtári és információs rendszerek 
iskolai könyvtári és eszközrendszerek

— e rendszerek működése
— reprográfia
— gépesítés és automatizálás
— kvantitatív módszerek

0  különleges tanulmányok/disszertációk 
kutatási módszerek
(Az oktatás megoldható egy rövid tanfolyam keretében, amely a különféle 
kutatási módszereket, könyvtári kutatás, történeti, deduktív, induktív stb. 
ismerteti és bevezet a kutatási terv elkészítésének módszereibe.) 

g) szabadon választott tárgyak
(A felsorolás csak példákat említ.)
— a könyvtári és információs munka története
— összehasonlító könyvtártan és az információs munka nemzetközi összeha

sonlítása
— könyvtörténet
— analitikus és leíró bibliográfia
— nyomdászat és könyvművészet
— könyvkiadás és könyvkereskedelem
— levéltárak igazgatása és kéziratok kezelése
— a paleográfia elemei
— könyvtári szolgáltatások az ifjúság számára
— könyvtári tervezés
— felsőszintű számítógép-programozás.

Horst Kunze „Alles für das Buch” c. könyvéből
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SZEMLE

AZ INFORMÁCIÓS SZAKEMBEREK OKTATÁSANAK  
NEMZETKÖZI HÍRADÓJA

A könyvtári, dokumentációs és információs ismeretek oktatásának kérdései világ
szerte foglalkoztatják a szakembereket. A problémakör nemzetközi jellegének hangsúlyo
zásával gyakran találkozhatunk a szaksajtóban, különböző rendezvényeken és programok
ban. Nem véletlen, hogy több nemzetközi szervezet is erőteljesen foglalkozik ezzel 
a területtel.

Az Unesco különböző programjai keretében mindig előtérbe helyezte a könyvtári, 
dokumentációs és információs szakemberek oktatását és képzését, valamint a vonatkozó 
nemzetközi, regionális és országos (főleg fejlődő országbeli) tervek támogatását.

Az Unesco ezirányú tevékenysége keretében bízta meg 1976-ban a FID-et (illetve 
a FID oktatási bizottságát, a FID/ET-t) egy tanulmányterv elkészítésére — többek 
között — arra vonatkozóan, hogy miként lehetne hatékonyabban elősegíteni a különböző 
országok, szervezetek stb. oktatásra vonatkozó információinak áramlását. A tanulmány- 
terv alapján az Unesco szerződést kötött a FID-del egy olyan rendszeresen megjelenő 
híradó szerkesztésére és kiadására, amely rövid hírek és közlemények formájában tájékoz
tatja az érdekelteket a könyvtári, levéltári, dokumentációs és információs szakemberek 
oktatásában és képzésében felhasználható eredményekről.

Ennek eredményeképpen indult meg a
NEWSLETTER ON EDUCATION AND TRAINING 
PROGRAMMES FOR SPECIALIZED INFORMATION 
PERSONNEL

(Az információs szakemberek oktatási és képzési programjainak híradója) című angol 
nyelvű negyedéves bulletin a FID kiadásában.

A Newsletter első számai kísérleti jelleggel jelentek meg az alábbi időpontokban:
1. szám 1977 november
2. szám 1978 szeptember
3. szám 1978 december.

E kísérleti időszak alatt több változtatást hajtottak végre mind a tartalomban mind 
az információk elrendezésében. Pl. megváltoztatták az első szám híreinek földrajzi csopor
tosítását, tekintetbe vették a FID 1978. évi konferenciáján és kongresszusán elhangzott 
észrevételeket, kibővítették a források körét stb.

Ezek után 1979-ben jelent meg végleges formában a híradó első száma a FID/ET 
bizottság szerkesztésében, amelynek elnöke Paul Wasserman amerikai professzor. 
A szerkesztőség címe: FID Newsletter on Education, c/o College of Library and Infor-
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mation Services, University of Maryland, College Park, Maryland 20742, USA. A bulletin 
igényelhető: FID, P.O.Box 30115, 2500 GC The Hague, Netherlands.

Az eddigi számokban a következő felosztásban jelentek meg rövid hírek és közle
mények (mindenütt megadva azt az információs forrást, ahonnan további részletes tájé
koztatás kapható):

1. kötet
1 ,sz.
1979 tavasz

2.sz.
1979 nyár

3.sz.
1979 ősz

Szaktanfolyamok és szemináriumok 19 15 14
Rendszeres, állandó tanfolyamok 5 6 5
Ösztöndíj lehetőségek 4 — 1
Értekezletek 5 6 7
Elvi, politikai kérdések - - 4
Országos oktatási programok 5 1 2
Oktatási és tanfolyami anyagok 12 12 10
Kiadványok 4 9 7

összesen 55 49 50

A három számban összesen 154 tömörített közlemény jelent meg. Példaként kettő
nek közreadjuk a magyar fordítását.

017 In form atika i és ren dszertu dom án yi svéd program
A Stockholmi Egyetem és a Királyi Műszaki Intézet programjai alapján 
külföldi hallgatók is szerezhetnek egyetemi és doktori diplomát Svédor
szágban. A nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével készült prog
ram középpontjában az „informatika” áll, ami meghatározásuk szerint 
magában foglalja a következőket: a kommunikáció szerkezete és jellem
zői; az információ szervezeti kérdései, áramlásának-tárolásának-keresé- 
sének-elemzésének elmélete és módszerei; rendszerek és hálózatok; az 
emberi munka-környezet technológiája és automatizálása.
A tanfolyamok és a tananyagok leírását tartalmazó legújabb brosúra 
kapható: Dr. Kjell Samuelson, Informatics and Systems Science, Stock
holm University, Room F720, Fiskartorpsvagen 160F, 106 91 Stock
holm, Sweden.

032 A lengyel k ö zép fo k ú  o k ta tá s  u tán i program ok m odernizálása  
Az információs dolgozók középfokú oktatás utáni szakmai képzésének prog
ramját eredetileg 1973-ban hagyták jóvá Lengyelországban, A S1NTO 
(a lengyel országos műszaki-tudományos információs rendszer) fejlődésének 
megfelelően most bizonyos változtatások váltak szükségessé ezen a területen.
A tanulókat már nem „dokumentációs technikusokká” képezik hanem „tudo
mányos és műszaki információs technikusokká”. Az elnevezés változása 
a funkció kibővítését jelenti, mivel a kiképzettek az információs munkafolya
matok minden szakaszában alkalmazhatók lesznek. A tanmenetbe négy új 
tárgyat vettek fel. Ezek: referensz művek kiadása; számítógépes ismeretek; 
reprográfia; gyakorlati munkák. A szakmai képzés trendjeire vonatkozóan 
bővebb felvüágosítás kapható a következő címen: Dr.J.Steszenko, Head of 
Education and Training Department, CINTE, 00—950 Warszawa, ai. Niepod- 
leglosci 186, Warszawa, Poland.
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Az egyes számok híreit és közleményeit földrajzi, tárgyszavas és intézményi muta
tók teszik könnyebben áttekinthetővé.

BALÁZS SÁNDOR

HÁZHOZ JÖN A FŐISKOLA a könyvtárosok továbbképzésére. — Az aberystwythi 
(Wales) College of Librarianship arra vállalkozott, hogy az igényelt témakörben és a részt
vevők képzettségének megfelelő szinten helyben rendez továbbképző tanfolyamokat 
egy-egy könyvtárnak vagy több könyvtár erre közösen jelentkező csoportjának. A könyv
tárnak csak az előadók készköltségeit (utazás, ott-tartózkodás) kell megtérítenie.

(FID News Bulletin, 1979. 2.no.)

EGYETEMI OKTATÓ MINT VENDÉGKÖNYVTÁROS. -  Ohio állam egyik nagy köz- 
művelődési könyvtára nyaranta 2—3 hónapra alkalmazza valamelyik könyvtárosképző 
intézet egyik oktatóját. Az oktató azután — gyakorlati tapasztalatai alapján — javaslatokat 
tesz a könyvtártudomány új eredményeinek érvényesítésére a könyvtár munkájában.

(Library Journal, 1979. ll.no .)
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Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Informati
ka. Roí.2. Bratislava 1978, Slovenské pedagogické nakl. 288, [6] 
p. 1 mell.

Tudományos műhelymunka a pozsonyi Komensky Egyetem 
Könyvtártudományi és Tudományos Tájékoztatási Tanszékén

A Könyvtári Figyelő 1978. évi 2. száma (149—151.p.) 
ismertette azt a kiadványt, amelyet a pozsonyi Komensky Egye
tem könyvtártudományi és tudományos tájékoztatási tanszéke 

fennállásának 25. évfordulója alkalmából jelentetett meg. Ennek fő témája a negyedszáza
dos képzés történeti alakulásainak feltérképezése, illetve a perspektívák felvázolása volt. 
Arról tanúskodott meggyőzően, hogy a tanszék fennállásának minden mozzanatában egy
szerre tudott politikus és ügyet szolgáló lenni: mindvégig biztosan és célirányosan, azaz 
a könyvtár- és tájékoztatásügy érdekeit-szükségleteit szem előtt tartva „navigált” a külön
féle felsőoktatási reformok „viharos tengerén” .

Magabiztossága — megítélésünk szerint — annak köszönhető, hogy hitt szervező és 
szellemi erőfeszítéseinek hatékonyságában, s ezért nem is fukarkodott velük. Szellemi 
erőfeszítéseinek termékeit a csehszlovákiai könyvtártudományi és informatikai szakiroda- 
lom színvonalmeghatározó pontjai között tartjuk számon. Ennél is fontosabb azonban, 
hogy a tanszék személyzete ezeknek az erőfeszítéseknek ismeretakkumuláló és korszerű
sítő következményeként egyre korszerűbb képzést valósított meg, olyant, amely 
elvi-elméleti megalapozottságában és magasrangú gyakorlatiasságában egyaránt kibíija az 
összehasonlítást a hagyományos egyetemi szakokkal.

A tanszék — műhelymunkáját reprezentálandó — azt is fontosnak tartotta, hogy 
időnként akta-jellegű kötettel jelenjen meg az egyetemi és a szakmai közvélemény előtt. 
Erre első ízben 1973-ban nyílt lehetősége. Az akta címéül — jellemzően és beállítottságá
nak korszerűségét jelző módon — az „informatika” szót választotta.

Most az Informatika második évfolyamát tartjuk a kezünkben. (A hazai átfutási 
idők lassúságát bírálók kesernyés megnyugatására jegyezzük meg: az 1978 végén megje
lent gyűjtemény az 1975. évi „ termést” hozza.) Közleményeinek sorát Stefan PASIAR 
történeti dolgozata és egy bibliográfia (Marta MATTHAEDISOVÁ-álJDÍKOVÁ összeállí
tása) nyitja meg. Róluk azért nem írunk bővebben, mivel azzal a 25 éves úttal kapcsolato
sak, amelyről a Könyvtári Figyelő hivatkozott helyén a magyar olvasó már tájékozódhatott.

A kötet többi tanulmánya két típusba sorolható. Az első típusra az elméleti alapok 
elmélyítésére és szilárdabbá tételére való törekvés a jellemző. A másikra az elméleti alapo
zású rendszer- és gyakorlatszervezés.
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Az elméletet elmélyítő-megszilárdító tanulmányok között Gabriela ZIBRITOVÁ 
a megismerés és az információ kapcsolatait fürkészi. A megismerés folyamatában meggyő
zően különíti ki az információs szakaszt, amelynek hatékonyabbá tételén kell napjaink 
informatikájának mindenekelőtt fáradoznia. Katarina RUTTKAYOVÁ a bibliográfiaelmé- 
let rendszerével foglalkozik a filozófiai kutatások aspektusából. Teszi ezt annak érdeké
ben, hogy a bibliográfiaelméletet más tudományágak szélesebb rendszertani összefüggései
be helyezze el. Fáradozásait egy konkrét bibliográfiaelméleti rendszer-modell létrehozása 
koronázza, amelynek fő elemei a következők: a bibliográfia metaelmélete, a bibliográfia 
alkalmazott (speciális) metaelmélete, a bibliográfia története, a bibliográfia segédtudo
mányai. Marta NOVÁKOVÁ szintén filozófiai nézőpontból közelít témája felé, konkréten 
azt vizsgálja, hogy a logika és a dialektika segítségül hívásával milyen kilátások nyílnak 
a dokumentumtipológia problémáinak a megoldására.

Az elméleti alapozású gyakorlatiasabb dolgozatok — mondhatnánk: technológiai 
munkák — közül elsőként Ján G. ZATKULIAK-ét kell kiemelnünk, aki a Komensky 
Egyetem automatizált információs rendszerének tanulmánytervét készítette el. Az átfogó 
tervezet alternatívák felvetésével és mérlegelésével válik megalapozottá. Michel BAKÓ 
mintegy vezérfonallá sodoija össze azokat az alapelveket, amelyeket egy-egy interaktív 
információ-keresőrendszer ,javaslatba-hozásánál” követnünk kell. Eugen MESSa  a kor
szerű iskolai könyvtár funkciórendszerét és anyaintézményen belüli helyét tanulmányoz
za a csehszlovákiai helyzet és a tárgybavágó külföldi és hazai szakirodalom követelmé
nyeinek tüzetes egybevetésével, illetve a fejlesztési tennivalók megjelölésével.

A kötet futólagos tartalmi ismertetése is bizonyára mindenkit meggyőz a tanszék 
munkájának ambiciózus és korszerű voltáról, annak a jellemzésnek igazságáról, amelyet 
az ismertetés elején róla adtunk. Külön is felhívjuk az érdeklődők figyelmét arra, hogy 
a kötet valamennyi közleményéhez alapos és elég terjedelmes orosz, angol és német 
nyeivű rezümé csatlakozik, ami lényegesen megnöveli a magyarországi használat esélyeit.

FUTALA TIBOR
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NEW, Peter G.: Education for librarianship. Decisions in orga
nising a system of professional education. London — Hamden, 
Conn., Clive Bingley — Linnet Books, 1978. 174 p.

Könyvtárosképzés. A szákmai képzés szervezetének kialakulása

P.G. NEW az Észak-londoni Műszaki Főiskola Könyvtáros
iskolájának vezető tanára. Könyvében tízesztendős tapasztalatai
ról számol be, három fejezetet pedig átadott tanártársainak, akik 
saját szaktárgyaiknak — egyben a képzés három alaptárgyának — 

tanítási lehetőségeit elemzik.
Írásaik bevallott célja — amint ezt az alcímben meg is jelölik — hogy tapasztalataikat 

elsősorban a fejlődő országok könyvtárosképzésének megteremtéséhez adják át. így 
részletesebben magyaráznak a témában közismert alapfogalmakat, például a képzési szin
tek lehetőségeit, az első fejezet pedig a hazai könyvtári oktatási rendszer megteremtésé
nek érdemességét vagy felesleges voltát latolgatja.

Mindezek ellenére még ez a szempont sem érdektelen számunkra, mert ebből 
következően nem a saját, angol intézményeket állítják példának, hanem meggyőzően 
bizonyítják, hogy a könyvtárosképzés megszervezhető bármely meglévő oktatási hálózat
ban, vagy a létező könyvtárakban. A képzési szint taglalásából keserű elégtétellel vehetjük 
tudomásul, hogy a végzettség-besorolás-munkakör vita és szövevény másutt is gond.

Érinti NEW természetesen azokat a kérdéseket is, amelyek a magyar vitákban oly 
gyakran szerepelnek. Egyetem, vagy más főiskola nyújtsa-e a felsőfokú képzést? Ha az 
egyetem befogadja a könyvtárszakot, kétségtelenül rangot ad neki, de ezen túl többletet 
nem tud nyújtani, hiszen a könyvtárosi tárgyakat nem oktatják más tanszékek munka
társai (miért nem? — a szerk.), még a meghívott előadókat sem az oktatói karból, hanem 
a könyvtárak szakembereiből válogatják. Hasznos-e a levelező és az esti képzés? Angliá
ban 1964-től leépítették a levelező oktatást és az esti is minimális. Ezekben az oktatási 
formákban a gyakorlatot úgyszólván lehetetlen megszervezni, a tanult ismeretek elméleti 
szinten maradnak. Posztgraduális képzés? Bizonyos munkakörökre (bibliográfia-készítés, 
tájékoztatás, szakozás) ez a legeredményesebb, hiszen a már diplomát szerzett tanuló 
ismereteire építve, könnyen sajátítja el a rendszerezést: a lényeg megragadását, a feltárás 
logikáját. LANGRIDGE tanulmányában — úgy érzem, hogy ez a kötet legmagvasabb 
írása — értelmetlennek tartja a vitát a „könyvtártudomány” fogalmáról, amit a „könyv
tártan” előkelőbb szinonimájaként használnak, noha szerinte, az előbbi csak egy része 
az utóbbinak,és csak az „elméleti könyvtártan” tartozik bele. Fontosabbnak tartja viszont 
a könyvtárosoArtotós és a könyvtáros&épzés megkülönböztetését. Az oktatás, minden
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szinten az általános ismereteket nyújtja, a képzés viszont egyes feladatokra és munkakö
rökre történik. Ugyanő fejti ki, hogy szaktárgyát a katalogizálás-szakozást a legjobb az 
„ismeretek rendszerezése” néven a tantervbe illeszteni, mert az oktatási cél nem a címle
írási szabályok vagy a szakozási rendszerek megtanulása, hanem a lényeg megragadására 
való készség elsajátítása, másrészt az új feltáró rendszerek már nem is fedik a betűrendes 
vagy a szakkatalógus hagyományos fogalmát.

NEEDHAM a könyvismeret — bibliográfia-tájékoztatás (az angol bibliography 
magyarul csak felbontva értelmezhető) — oktatásáról elsősorban azt a gondolatot fejti ki, 
hogy a régi „100 legfontosabb kézikönyv”, vagy „alapvető művek jegyzéke” bemagçilta- 
tásának nincsen értelme, típusokat kell tanítani, az adott szükséges műveket a könyvtáro
sok amúgy is megismerik a gyakorlatban. Hasonló a szakirodalmi ismeretek helyzete is: 
általános típusok megismertetése lehet az oktatás célja. A bibliográfiák szemléletében is 
változtat ma a tanítás. Sokáig élt az öncélú szemlélet — sokszor hősies erőfeszítést köve
telve, — hogy a bibliográfiák értelme maga a bibliográfia: „minden össze legyen gyűjtve 
minden szempontból.” Szükségesebb annak a szempontnak érvényesítése, hogy: 
kinek-mihez-mit, vagyis összefüggésben szemlélni a bibliográfiák készítésének és használa
tának gyakorlatát.

REDFERN a harmadik főtárgy, a könyvtárszervezés és könyvtárvezetés tanítási 
tapasztalatairól ír. E témában az olvasásvizsgálatot, a pénzügyi ismereteket, a folyamat- 
tervezést és a személyzeti politikát tartja a legfontosabbnak. Érdekes még számunkra, 
hogy a mi vitáink olyan jelentős kérdéseit, mint az egy- vagy többszakos képzés, műszaki- 
természettudományi felkészültségű könyvtárosok képzése, ilyen formában a tanulmányok 
fel sem vetik. Az utolsó fejezetben a tanterv-javaslat azonban az alaptárgyak mellett 
harminc speciális tárgyat ismertet — egyik sem ismeretlen nekünk, — amelyek a szak- 
könyvtári feladatokra és az egyes munkakörökre képeznek.

NEW gyakorlati szellemű, ám mégsem didaktikus művét tapasztalat-forrásként hasz
nálhatják mindazok, akik a magyar könyvtárosoktatás és képzés helyreigazításán munkál
kodnak. Reméljük, hogy nincsenek kevesen!

MARÓT MIKLÓS
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AACR
BBK

BSO
CINTE

DIALOG
ELTE
ETO
FID

FID/ET
KGST
KLTE
KMK
KWIC
MKE
MM
MSZMP
NIMEKK
NTMIR
OCLC

OGYK
OKDT
OKT
OMFB
OMgKDK
OMKDK
OOKDK
OSZK
SINTO

Anglo-American Cataloguing Rules
Bibliotecsno-bibliografïcseszkaja klasszifikacija — könyvtári és bibliográfiai 
osztályozás (SZU)
Broad System of Ordering — átfogó tárgyköri osztályozás 
Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej — Tudomá
nyos Műszaki és Gazdasági Tájékoztatási Központ (Lengyelország) 
A Lockheed cég által kidolgozott információkereső nyelv elnevezése 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Egyetemes Tizedes Osztályozás
Fédération internationale de documentation -  Nemzetközi Dokumentá
ciós Szövetség
FID Education and Training — FID Oktatási és Képzési Bizottság 
Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Könyvtártudományi és Módszertani Központ 
Keyword in context — kulcsszavak szövegkörnyezetben 
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Művelődésügyi Minisztérium 
Magyar Szocialista Munkáspárt 
Nehézipari Műszaki Egyetem központi könyvtára 
Nemzetközi Tudományos és Műszaki Információs Rendszer 
Ohio College Library Center, Columbus Ohio — az ohioi egyetem köz
ponti könyvtára (USA)
Országgyűlési Könyvtár
Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács 
Országos Könyvtárügyi Tanács 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ 
Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ 
Országos Orvostudományi Könyvtár és Dokumentációs Központ 
Országos Széchényi Könyvtár
System Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej -  Tudomá
nyos Műszaki és Szervezési Tájékoztatási Rendszer (Lengyelország)
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SZOT
UNESCO

Szakszervezetek Országos Tanácsa
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization — az 
ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezete
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CONTENTS
Thematic issue on library training

STANDPOINT OF THE ASSOCIATION OF HUNGARIAN LIBRARIANS.—The 
delegates’ general meeting of 1980 urged on the improvement of the library training 
system. They laid great stress on the unsolved training of special librarians and took their 
stand on the necessity of university training and on training of information character.

131-132.p.

VÁLYI Gábor
INTRODUCTION.—The present content, level and framework of Hungarian library 

training is unsatisfactory. Training forms are not built organically on each other, the 
teached materials are not separated enough on each level and are not adequately co-ordi
nated, the present combining of subjects does not take into consideration the differen
tiated demands on libraries. It is doubtful which percentage of students, attending 
librarianship, select the library as their working place and how many of them adopt 
another profession. This makes impossible the planning and economy of labour force. 
The competent leading organs put the modernization of libraries on the agenda and they 
expect to receive suggestions for reforms which would put an end to deficiencies. Present 
thematic issue summarizes the conceptions which must be considered in the course of 
improving higher education. The authors write with responsibility their own opinions, 
conceptions and proposals with knowledge of importance as regards the forthcoming 
tasks of librarianship, in interest of the future to come.

133-136.p.

FUTALA Tibor
CHRONOLOGY CONSIDERING THE CHANGES IN HUNGARIAN LIBRARY 

TRAINING AND EXTENSION TRAINING.
137—147.p.

VAJDA Erik
SCIENTIFIC LIBRARIAN? LIBRARY SCIENTIST? SCIENTIFICALLY 

TRAINED LIBRARIAN?-OR DEVELOPING TRAINING DEMANDS OF A DEVEL
OPING PROFESSION.—The academician, László Mátrai starts from the correct 
statement which, however, is not of great importance ("Kortárs” , literary and critical 
journal, 23.vol. 1979.11 .no. 1721—1730.p., and autobiographical essay entitled “History
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of my workshops”) that library science does not exist. He draws the conclusion that the 
librarian should be a scientist of the subject field cared for and served by him but by no 
means a “library scientist” . Thus, library knowledge must not be teached at the university 
but it should be attained in the practice. The final conclusion is incorrect: the process of 
library information transmission (technology) is complicated and complex why for its 
accomplishment a training of higher education level is necessary. In the development of 
demands towards library training the information systems and networks, as well as the 
development of library technology play an important role. The higher library training 
(university and high school)—offering up-to-date knowledge—are the essence of the 
profession.

148—152.p.

SZENTMIHÁLYI János -SZEPESVÂRY Tamás
LIBRARY CAREER, PROCESS OF CHANGES, DEVELOPMENT TENDENCIES. 

—The accelerated development and differentiation of culture, science and technics 
brought about the differentiation of libraries, too. It instituted different varied types of 
organizations complying with the tasks to be provided for, as well as the development of 
national and international systems. Nowadays, however, readers, users require, in addition 
to make available for them works preserved in the libraries, the analysed, evaluated 
information that can be found in the documents. These occurrences gave rise to further 
professional branches of library and information career, starting from the technical scope 
of activities to the preparation of decision making or to the research—development 
spheres o f informatics. The article summarizes all essential “elements” which form and 
shape the contents of library career.

153—158.p.

HORVÁTH Tibor
LIBRARY TRAINING BASED ON INFORMATICS.-The article investigates the 

theoretical foundation of university library training and makes a proposal for a new, 
up-to-date establishment. Two trends existed during the last 30 years of Hungarian 
university library training: a “bibliological” (book-centred) and an “empirical” (practical 
description of the library workshop presented its basis.) The author, on the contrary, 
outlines a university training based on informatics. In the system of the author the most 
important themes of informatics are built on each other as follows: 1. The essence and 
theory o f information based on Shannon’s information theory; 2. Methods of quantitive 
investigation of sciences, science-metrics; 3. Document typology; 4. Problems of organiz
ing library work, the library workshop; 5. Technology of information management;
6. Technical knowledge of information management—computers; 7. Organizational 
information.—The specification does not represent branches of study but themes only.

159—170.p.
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KATSÁNYI Sándor
USE OF INFORMATION-SOCIAL SURROUNDINGS—LIBRARY TRAINING. 

Aspects of the library training conception.—The author completes Tibor Horvath’s 
conception, outlining the necessary knowledge concerning the user and utilization of 
information. The themes of this outline are: 1. The essence of information use; 2. The 
objective information needs of society; 3. The subjective information demand; 4. The 
process of information use; 5. The guidance of information use; 6. The service of infor
mation demands.

171—175.p.

SZABÓ Sándor
A FEW REFLECTIONS ON THE TEACHING OF INFORMATION KNOW

LEDGE.—The author, taking as basis the components of the library and informatics 
career, formulates the teaching contents of information knowledge. The tools for and 
methods of orientation in documents and information must be acquired within that 
study; different services and service systems must be made acquainted with students as 
well as the institutions and organizations which operate them. Students must be able to 
produce different information sources, to organize and operate information units. Taking 
into account these objectives the article analyses some problems, considered as important, 
of teaching the subject “information” .

176—177.p.

TÓTH Gyula
SOME QUESTIONS OF LIBRARY TRAINING, RELATION OF UNIVERSITY 

AND HIGH SCHOOL TRAINING.—The author starts from the question that it is not 
necessary to begin everything over again, one can and must build on the earlier teaching 
levels. His standpoint is that training should be based on the profession and not on the 
scope of activities. Thus, again, the teaching of “everything” must be given up and only 
a professional general education can be offered. The training till now was slightly built 
one on another, the time has come to connect each training form with the objectives, 
with each other, as well as with the teachable knowledge. The author tries to sunder 
university training from that of the high school, on the other hand, he suggests—in ac
cordance with other higher educational efforts—to connect them in such a way that 
crossing from one level to the other should be made easier.

178—184.p.

ZS1DAI József
UNIVERSITY LIBRARY TRAINING AND THE EDUCATIONAL LIBRARY.—In 

order to improve university library training and increase the professional attraction, the 
system of educational libraries (practising libraries) should be established. This system, 
embodying all important library types, should be consisted of 10—12 libraries. Students 
would perform their obligatory professional practice solely in the educational libraries. 
The topic of the thesis, submitted for a degree (diploma work) could be given, if possible,
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by the educational libraries, assisting with consultations in their elaboration. The most 
outstanding specialists of the practising libraries could deliver lectures at the university 
concerning the up-to-date methods applied in their own libraries. The educational libra
ries. could also participate in the development and modernization of the curriculum.

185—187.p.

O u t l o o k

KATSÁNYI Sándor
LIBRARY TRAINING IN SCANDINAVIAN COUNTRIES. (Literary review.)

188—192.p.

SONNEVEND Péter
THE REGULAR LIBRARY TRAINING AT THE HUMBOLDT UNIVERSITY IN 

BERLIN STARTED OVER AGAIN. (Review on the basis of the papers published in 
Zentralblatt für Bibliothekswesen. 1979. 9.no.)

193—I95.p.

RÓNAI Tamás -  SZÁNTÓ Péter
WE DID NOT LEARN FOR THE SCHOOL BUT FOR THE LIFE. An experience 

of library training at the University of Kent (USA).—Authors, holders of the Gombocz 
scholarship attending library science at the University of Kent, illustrate by examples 
one of the differences between American and Hungarian library training, namely, the 
more practical character of the former. In the store of learning practical knowledge 
played an important role, in addition to theoretical knowledge. During and for the 
lectures practical tasks had to be solved which contributed to the deeper understanding of 
theoretical knowledge. The authors do not undertake either the evaluation of this training 
or its practicability for Hungary, the more so, since they have a prejudice—as students 
generally have—for their Alma Mater.

196-205 .p.

KOVÁCS Ilona
PREPARING FOR THE SURVEY OF THE ENTIRETY OF LIBRARY PRO

CESSES. One lesson of American library training.—The author, holder of the Gombocz 
scholarship, attended the library science faculty of the Kent State University (USA). 
In her article she summarizes her experiences: to carry out an effective and economic 
library work on a high level such specialists are needed who are prepared to manage 
library working processes, too. They must be capable of comprehending their field of 
work as part of the whole. American library training — by name the Library School, 
Kent — pays special regard to the teaching of analytical, planning and organizational 
methods o f library working processes.

206-207.p.
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CS ÁKY S. Piroska
LIBRARY TRAINING IN JUGOSLAVIA.-In Jugoslavia problems of library 

training on national level are dealt with since 1971. In 1975, a new educational reform 
was enacted which brought about the greatest changes in secondary school education. 
This education falls into two levels: the preparatory part (uniform bases) and the 
acquiring of professional knowledge. This principle is accepted everywhere in the country 
but opportunities and forms of realization are different in each republic and territory 
whether we are talking about education on secondary school or university level. At the 
Hungarian Department of the Philosophical Faculty in Novisad library education is going 
on in Hungarian language.

2 0 8 -2 12.p.

UNISIST. Guidelines' for curriculum development in information studies. Prep, by 
W.L. Saunders. Ed.Unesco, Paris, 1978. 38 p. (Summary.)

213—217.p.

R e v i e w s

Newsletter on Education Training Programme for Spcialized Information Personnel. 
(Rev. by BALÁZS Sándor.)

218—220.p.

Zbornik Filozofickej fakulty University Komenského. Scientific workshop 
activity at the library and scientific information faculty o f  the Koménského University, 
Bratislava. Informatika. Roc.2. Bratislava 1978. Slovenské pedagogické nakl. 288 p. 
(Rev. by FUTALA Tibor.)

221—222.p.

NEW, P.G.: Education for librarianship. Decisions in organising a system of profes
sional education. Clive Bingley, London. Linnet Books, Hamden, Conn. 1978. 174 p. 
(Rev. by MARÓT Miklós.)

223—224.p.
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Thematische Ausgabe über die Bibliothekarsbildung

STANDPUNKT DES VEREINS UNGARISCHER BIBLIOTHEKARE. -  Die Gene
ralversammlung der Delegierten des Jahres 1980 urgierte die Weiterentwicklung des 
Bildungssystems fur Bibliothekare. Die Delegierten betonten besonders die noch ungelöste 
Frage der Fachbibliothekarsbildung und nahmen zur Notwendigkeit der Universitäts
bildung, wie auch zur Bildung informativen Charakters Stellung.

131 —132.p.

VÁLYI Gábor
EINFÜHRUNG. — Der gegenwärtige Inhalt, das Niveau und die Rahmen der 

Bibliothekarsbildung sind in Ungarn unzulänglich. Die Bildungsformen sind organisch 
nicht aufeinandergebaut, die unterrichteten Materialien sondern sich stufenweise unge
nügend und sind auch nicht entsprechend koordiniert, die gegenwärtigen Fachpaarungen 
berücksichtigen kaum die differenzierten Ansprüche der Bibliotheken. Es ist auch nicht 
bekannt, welcher Prozentsatz der das Bibliotheksfach studierenden Hörer die Bibliothek 
als Arbeitsplatz wählt und wieviele eine andere Laufbahn einschlagen. Dies macht die 
Arbeitskraftplanung und den Arbeiterhaushalt unmöglich. Die kompetenten, leitenden 
Organe haben die Modernisierung der Bibliothekarsbildung auf die Tagesordnung gesetzt 
und erwarten Vorschläge, welche sich auf Reformen zur Abschaffung der Fehler beziehen 
würden. Das vorliegende thematische Heft faßt jene gedanken zusammen, welche man in 
erster Reihe bei der Reformierung des höhereu Unterrichts berücksichtigen muss. Die 
Verfasser äußerten verantwortungsbewußt, in Kenntnis der Wichtigkeit in bezug auf die 
vor dem Bibliothekswesen stehenden Aufgaben, im Interesse der Zukunft des Berufes 
ihre Meinungen, Vorstellungen und Vorschläge.

133-136.p.

FUTALA Tibor
CHRONOLOGIE MIT RÜCKSICHT AUF DIE ÄNDERUNGEN IN DER 

UNGARISCHEN BIBLIOTHEKARSBILDUNG UND FORTBILDUNG.
137—147.p.

VAJDA Erik
GELEHRTER BIBLIOTHEKAR? BIBLIOTHEKSGELEHRTE? WISSENSCHAFT

LICH GEBILDETER BIBLIOTHEKAR? -  ODER AUFSTREBENDE BILDUNGSAN-

Könyvtári Figyelő 26(1980)2



Inhalt 233

SPRÜCHE EINES IN ENTWICKLUNG BEGRIFFENEN BERUFES? -  Der Akademiker, 
László Mátrai geht von der — korrekten, jedoch nicht von großer Wichtigkeit — Fest
stellung aus (’’Kortárs” literarische and kritische Zeitschrift, 23. Band, 1979. ll.no . 
1721 —1730.S., biographischer Essay betitelt ’’Geschichte meiner Werkstätten”), daß es 
keine Bibliothekswissenschaft gibt und zieht die Konsequenz, daß der Bibliothekar nicht 
als Gelehrte des von ihm gepflegten, bedienten Fachgebietes arbeiten und kein ’’Biblio
theksgelehrte” sein soll. Dementsprechend sollen die bibliothekarischen Kenntnisse nicht 
an der Universität unterrichtet, sondern in der Praxis erlernt werden. Die Schluß
konsequenz ist falsch, der Prozess (die Technologie) der bibliothekrarischen Informa
tionsvermittlung ist derart verwickelt und komplex, daß zur Durchführung derselben eine 
Hochschulbildunghöheren Niveaus nötig ist. In der Entwicklung der Ansprüche der Biblio
thekarsbildung gegenüber, spielen die Informationssysteme und Netze, wie auch die 
Entwicklung der Bibliothekstechnik und Technologie eine besonders große Rolle. Die 
Bibliothekarsbildung in Form eines höheren Unterrichts (Universität, Hochschule) — mit 
zeitgemäßen Kenntnissen — bedeutet eine Lebensnotwendigkeit des Berufes.

148—152.p.

SZENTMIHÁLYI János -  SZEPESVÁRY Tamás
DIE BIBLIOTHEKARISCHE LAUFBAHN. ÄNDERUNGEN, ENTWICKLUNGS

TENDENZEN. — Die beschleunigte Entwicklung und Differenzierung der Kultur, Wissen
schaft und Technik hat auch die Differenzierung der Bibliotheken hervorgerufen; sie hat 
nationale und internationale Organisationstypen ins Leben gerufen, die sich den zu ver
sorgenden Aufgaben anpassen. Heutzutage beanspruchen die Leser und Benutzer nicht 
nur die zur Verfügungstellung der in den Bibliotheken aufbewahrten Werke, sondern 
auch die in den Dokumenten vorfindlichen, analysierten, bewerteten Informationen. 
Diese Anzeichen haben weitere Stufen der Berufszweige der Bibliotheks- und Informa
tionslau fbahn ins Leben gerufen, von den technischen Arbeitskreisen beginnend bis zu 
den Entscheidungsvorbereitungen oder bis zu den Forschungs-Entwicklungsarbeitskreisen 
auf dem Gebiet der Informatik. Der Artikel faßt diejenigen wichtigsten ’’Elemente” 
zusammen, welche den Inhalt der bibliothekarischen Laufbahn formen und gestalten 
sollen.

153—158.p.

HORVÁTH Tibor
BIBLIOTHEKARSBILDUNG AUF INFORMATIK BEGRÜNDET. -  Der Artikel 

untersucht die theoretische Begründung der Bibliothekarsbildung an der Universität und 
unterbreitet einen Vorschlag für eine neue, zeitgemäße Grundlegung. In der Geschichte 
der 30jährigen ungarischen Bibliothekarsbildung an der Universität, gab es eine ’’biblio- 
logische Tendenz” (in deren Mittelpunkt stand das Buch) und eine ’’empirische Tendenz” 
(deren Grundlage die praktische Beschreibung der Bibliothekswerkstatt war). Der Ver
fasser schildert demgegenüber die Universitätsbildung, welche auf Informatik begründet 
ist. In dem System des Verfassers werden die wichtigsten Themenkreise der Informatik 
folgenderweise aufeinander gebaut: 1. Das Wesentliche, die Theorie der Information

Könyvtári Figyelő 26(1980)2



234 Inhalt

aufgrund der Shannon Informationstheorie; 2. Quantitive Untersuchungsmethoden der 
Wissenschaften, Wissenschaftsmetrie; 3. Typologie der Dokumente; 4. Probleme in 
der Organisation der Bibliotheksarbeit, die Bibliothekswerkstatt; 5. Technologie der In
formationsverwaltung (hierher gehören die Quantisierung, Umgestaltung, inhaltliche- 
formelle Beschreibung, Speicherung, Recherche der Informationen); 6. Technische Kennt
nisse der Informationsverwaltung — Rechenmaschinen; 7. Das Wissenswerte der Organisa
tion. Die Ausführung bezeichnet nicht die Lehrfächer sondern die Themenkreise.

159- 170.p.

KATSÁNYI Sándor
INFORMATIONSBENUTZUNG -  GESELLSCHAFTLICHE UMGEBUNG -  BIB

LIOTHEKARSBILDUNG. Standpunkte zur Konzeption der Bibliothekarsbildung. — Der 
Verfasser ergänzt die Konzeption von Tibor Horváth, als er die notwendigen Kenntnisse 
über die Benutzer und Benützung von Informationen schildert. Die Themenkreise des 
Entwurfes sind. 1. Das Wesentliche der Informationsbenützung; 2. Der objektive Infor
mationsbedarf der Gesellschaft; 3. Der subjektive Informationsanspruch; 4. Der Verlauf 
der Informationsbenützung; 5. Die Lenkung der Informationsbenützung; 6. Die Bedie
nung der Informationsansprüche.

171—175.p.

SZABÓ Sándor
EINIGE GEDANKEN ÜBER DEN UNTERRICHT DER INFORMATIONSKENNT

NISSE. — Der Verfasser konzipiert die Elemente des Bibliothekar — Informatorberufes, 
den Unterrichtsinhalt der Informationskenntnisse zugrundenehmend. Im Rahmen dieses 
Studiums muß mann sich die Mittel und Methoden der Orientierung in Dokumenten und 
Informationen aneignen, die verschiedenen Dienstleistungen und deren Systeme, wie 
auch jene, diese Systeme betätigenden Intitutionen und Organisationen bekannt machen, 
die Studenten dazu befähigen, daß sie verschiedene Informationsquellen herstellen und 
auch Informationseinheiten organisieren und in Betrieb setzen. Diese Ziele berücksich
tigend, analysiert der Artikel einige als wichtig betrachtende Probleme im Unterricht des 
Gegenstandes ’’Information” .

176—177.p.

TÓTH Gyula
ÜBER EINIGE FRAGEN DER BIBLIOTHEKARSBILDUNG, ÜBER DAS VER

HÄLTNIS DER UNIVERSITÄTS- UND HOCHSCHULBILDUNG. -  Der Verfasser 
schildert seine Meinung, daß es unnötig sei alles von Anfang an zu beginnen, man kann 
und soll auf die früheren Unterrichtsstufen bauen. Seine Meinung ist, daß die Bildung 
auf den Beruf und nicht auf Arbeitskreise konzentrieren soll. Somit muss man selbst- 
rended auf ’’alles unterrichten” verzichten und man kann nur eine allgemeine Berufs
bildung bieten. Die bisherigen Bildungsformen haben sich nur wenig aufeinander gebaut, 
die Zeit ist gekommen, daß wir die einzelnen Bildungsformen mit den Zielen, miteinander 
und mit den lehrbaren Kenntnissen verknüpfen. Der Verfasser versucht die Universitäts
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und Hochschulbildung voreinander getrennt zu behandeln, andererseits schlägt er vor 
— im Einklang mit sonstigen Bestrebungen des höheren Unterrichts — diese in solcher 
Weise zu verbinden, daß man von einer Ebene auf die andere leicht übertreten können soll.

178—184.p.

ZSIDAI József
DIE BIBLIOTHEKARSBILDUNG AN DER UNIVERSITÄT UND DIE LEHR

BIBLIOTHEK. — Um die Bibliothekarsbildung an der Universität zu verbessern und die 
Anziehungskraft des Berufes zu erhöhen, muss man das System der Lehrbibliotheken 
(Übungsbibliotheken) ins Leben rufen. Das, die wichtigeren Bibliothekstypen verkör
pernde System sollte aus 10—12 Bibliotheken bestehen. Die Studenten würden die 
verpflichtenden Berufsübungen in den Lehrbibliotheken absolvieren. Womöglich würden 
die Lehrbibliotheken das Thema der Facharbeit (Diplomarbeit) angeben und deren Aus
arbeitung mit Konsultationen helfen. Die prominentesten Fachleute der Übungbiblio
theken könnten an der Universität über die in ihren Bibliotheken verwendeten modemen 
Methoden Vorträge halten. Die Lehrbibliotheken könnten sich im Aufbau und Moderni
sierung des Lehrstoffes beteiligen.

185—187.p.

A u s b l i c k

KATSÁNY1 Sándor
BIBLIOTHEKARSBILDUNG IN SKANDINAVIEN. (Fachliterarische

188—192.p.

SONNEVEND Péter
DIE BERLINER HUMBOLDT UNIVERSITÄT HAT DIE TAGESBILDUNG DER 

BIBLIOTHEKARE WIEDER IN GANG GESETZT. (Rundschau aufgrund der im Zentral
blatt für Bibliothekswesen in der 9.no. 1979. veröffentlichten Schriften).

193—195.p.

RÓNAI Tamás -  SZÁNTÓ Péter
DAS LERNEN GILT NICHT DER SCHULE SONDERN DEM LEBEN. Eine 

Erfahrung der Bibliothekarsbildung in Kent (Vereinigte Staaten). — Die Verfasser waren 
Gombocz-Stipendiaten an der Bibliothekswissenschaftlichen Fakultät der Kenter 
Universität. Sie berichten über einen der Unterschiede Zwischen der amerikanischen und 
ungarischen Bibliothekarsbildung, nämlich über den praktischen Charakter derselben. 
Außer den theoretischen Kenntnissen waren auch zahlreiche praktische Wissenswerte in 
der Wissenschaft der Gegenstände zugegen, sie mussten für die Vorlesungen regelmäßig 
praktische Aufgaben lösen, die zum besseren Verständnis theoretischer Kenntnisse 
beitrugen. Die Verfasser sind nicht bereit diese Eigenart der Bildung auszuwerten und die 
Beurteilung der Anwendbarkeit in Ungarn zu beurteilen, schon aus dem Grunde nicht
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da sie behaupten, sie seien der Alma Mater gegenüber — als im allgemeinen die Studen
ten — voreingenommen.

196—205.p.

KOVÁCS Ilona
VORBEREITUNG ZUR ÜBERSICHT DER GANZHEIT BIBLIOTHEKARISCHER 

VORGÄNGE. Eine Lehre der amerikanischen Bibliothekarsbildung. — Die Verfasserin 
war als Gombocz Stipendistin Student an der bibliothekswissenschaftlichen Fakultät der 
Kenter Staatsuniversität (Vereinigte Staaten). In ihrem Artikel fasst sie ihre Erfahrungen 
zusammen. Um eine wirksame und wirtschaftliche Bibliotheksarbeit auf hohem Niveau 
durchzuführen, benötigt man solche Fachleute, die sich auch auf die Lenkung biblio
thekarischer Arbeitsvorgänge vorbereiteten. Sie müssen dazu fähig sein, ihr Arbeitsgebiet 
als Teil eines Ganzen aufzufassen. Die amerikanische Bibliothekarsbildung — die Ver
fasserin berichtet über die Library School in Kent — richtet grosse Aufmerksamkeit auf 
den Unterricht von Methoden in bezug auf die Analyse, Planung und Organisierung der 
bibliothekarischen Arbeitsvorgänge.

206-207 .p.

CSÁKY S. Piroska
BIBLIOTHEKARSBILDUNG IN JUGOSLAWIEN. -  In Jugoslawien beschäftigt 

man sich seit 1971, auf nationaler Ebene, mit den Problemen der Bibliothekarsbildung. 
Im Jahre 1975 trat ein neues Unterrichtsgesetz in Kraft, welches die größte Änderung 
in dem Mittelschulunterricht brachte. Der Unterricht teilt sich in zwei Stufen: Vorberei
tung (einheitliche Grundlagen) und Aneignung der beruflichen Kenntnisse. Dieses Prinzip 
ist überall im Lande anerkannt, die Möglichkeiten der Verwirklichung und Formen ändern 
sich jedoch in jeder Republik und Provinz Jugoslawiens, gleichgültig ob es sich um Mittel
schul- oder Universitätsunterricht handelt. An der Ungarischen Fakultät der Philosophi
schen Universität, Novisad geht die Bibliothekarsbildung in ungarischer Sprache zu.

2 0 8 -2 12.p.

UNISIST. Guidelines for curriculum development in information studies. (Grund
prinzipien zur Entwicklung des Studienplanes auf dem Gebiete des Informationsun
terrichts, ausgearbeitet für UNISIST.) Bearb.: W.L. SAUNDERS. Verl.. Unesco, Paris, 
1978. 38 S. (Zusammenfassung.)

213—217.p.

R e z e n s i o n e n

Newsletter on Education Training Programmes for Specialized Information 
Personnel. Internationaler Nachrichtendienst zum Unterricht der Informationsfachleute. 
(Rezj BALÁZS Sándor.)

218—220.p.
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Zbornik Filozofickej fakulty University Komenskehö. Wissenschaftliche Werkstatt
arbeit an der Fakultät der bibliothekswissenschaftlichen und wissenschaftlichen Informa
tion der Komenskeho Universität, Bratislava. Informatika. Roc.2. Bratislava, 1978. 
Slovenske pedagogicke nak. 288 p. (Rez.. FUTALA Tibor,)

221—222.p.

NEW, P.G.. Education for librarianship. Decisions in organising a system of pro
fessional education. Bibliothekarsbildung. Entwicklung der Organisation der beruflichen 
Bildung. Clive Bingley, London. Linnet Books, Hamden, Conn. 1978. 174 p. (Rez.: 
MARÓT Miklós.)
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СОДЕРЖАНИЕ
тематический выпуск о библиотечном образовании

УСТАНОВКА ОБЩЕСТВА ВЕНГЕРСКИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ. -  Общее 
собрание делегатов Общества в 1980 году продвинуло развитие системы про
фессиональной подготовки библиотекарей. Делегаты особенно подчеркнули 
неразрешенность образования библиотекарей специальных библиотек, и высту
пили за необходимость университетской подготовки и за преподавание информа
тики.

стр. 131-132

ВАЙИ Габор
ВВЕДЕНИЕ. — Настоящее содержание, уровень и рамки библиотечного об

разования в Венгрии являются неудовлетворительными. Разные формы подготов
ки организационно не строятся друг на другом, преподаваемые материалы не 
различаются на разных уровнях подготовки и они не согласованы в достаточной 
мере, настоящие пары специальностей не учитывают достаточно дифференциро
ванные потребности библиотек. Неизвестно, сколько процентов студентов библио
течного отделения выберет за рабочее место библиотеку и сколько наступит на 
другую профессию. Такое положение делает невозможным планирование и эконо
мию рабочей силы. Соответствующие ведущие органы выдвинули на повестку 
дня усовершентсвование библиотечного образования, и ждут предложения на 
реформы в интересах устранения ошибок. Настоящий тематический выпуск 
обобщает мысли, которые надо принять во внимание при реформе высшего об
разования. Авторы рассказывают свои мнения, представления и предложения 
сознанием ответственности, зная значение задач, стоящих перед библиотечным 
делом, в интересах будущего профессии.

стр. 133—136

ФУТАЛА Тибор
ХРОНОЛОГИЯ К СЛЕДОВАНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕКАРЕЙ.
стр. 137-147

Könyvtári Figyelő 26(1980)2



Содержание 239

ВАЙДА Эрик
УЧЕНЫЙ-БИБЛИОТЕКАРЬ? УЧЕНЫЙ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ? НАУЧНО

ОБРАЗОВАННЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ? -  ИЛИ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ПОТРЕБНОСТИ 
РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ПРОФЕССИИ К ОБРАЗОВАНИЮ. -  Академик Матраи Ласло 
из того правильного, но не очень важного установления (автобиографический 
очерк ’’История моих мастерских” в литературном и критическом журнале 
’’Кортарш” /Наш современник/, 23 год, 1979. 11 вып. 1721—1730.стр.), что не 
существует библиотековедение, подводит итог, что библиотекарь должен быть 
ученым той специальной области, которой он служит, однако не должен быть 
’’ученым библиотековедения” . Значит, библиотечные знания не надо преподавать 
в университете, а овладеть в практике. Конечный вывод ошибочный: библиотечный 
процесс (технология) передачи информации является таким сложным, что для 
его выполнения нужно высшее образование. В развитии потребностей библио
течного образования имеет очень большую роль развитие информационных систем 
и сетей, а также библиотечной техники и технологии. Высшее (университетское 
и институтское) образование библиотекарей — с современными знаниями — 
является насущной потребностью профессии.

стр. 148-152

СЕНТМИХАЙИ Янош — СЕПЕШВАРИ Тамаш
ОБРАЗ БИБЛИОТЕЧНОГО ПОПРИЩА. ИЗМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ. — Ускоренное развитие и дифференциация культуры, науки и техники 
способствовали и дифференциации библиотек, создали разнообразные, припособ- 
ляющиеся к исполняемым заданиям, типы организации библиотек, их националь
ные и международные системы. А в наши дни читатели, пользователи кроме 
передачи в пользование храняемых в библиотеке произведений требуют и ана
лизированных, оценимых информаций, содержащихся в документах. Такие 
явления создают дальнейший круг профессий библиотечного и информационного 
поприща от технических сфер деятельности вплоть до подготовки решений или 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в информатике. 
Статья подытоживает важнейшие ’’элементы”, которые формируют содержание 
образа библиотечного поприща.

стр. 153—158

ХОРВАТ Тибор
ОСНОВАННОЕ НА ИНФОРМАТИКЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

— Статья изучает теоретическое обоснование университетского библиотечного 
образования, и выдвигает предложения на новую, современную основу. В истории 
30-и летнего венгерского университетского библиотечного образования существо
вало т.н. ’’библиологическое направление” (в центре этого стояла книга) и 
’’эмпирическое направление” (в основе этого лежало практическое описание 
библиотеки). Против этих направлений автор очерчивает университетское библио
течное образование, обоснованное на информатике. В системе автора важнейшие
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темы информатики строятся друг на другом таким образом: 1) Сущность и 
теория информации на основе теории информации Шаннона; 2) Методы квантита
тивного изучения наук, наукометрия; 3) Типология документов; 4) Проблемы 
организации библиотечной работы, библиотечное ’’предприятие” ; 5) Технология 
обращения с информацией (сюда относится квантификация, трансформация, 
содержательное и формальное описание, хранение и поиск информации) ; 6) Тех
нические знания обращения с информацией —, электронно-вычислительные маши
ны; 7) Организационные сведения. — Этот перечень обозначает тематику, а не 
учебные предметы.

стр. 159-170

КАЧАНИ Шандор
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ -  СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА -  БИБЛИО

ТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Точки зрения к концепции библиотечного образова
ния. — Автор дополняет концепцию Хорвата Тибора с обрисовкой знаний о поль
зователе и пользовании информацией. Тематика очерка: 1) Сущность пользования 
информацией, 2) Объективные потребности общества в информации, 3) Су
бъектные запросы к информации, 4) Процесс пользования информацией, 5) Руко
водство пользованием информацией, 6) Обслуживание запросов к информации.

стр. 171-175

САБО Шандор
НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ЗНАНИЙ. — Автор — приняв за основу составные части профессии библиотекаря 
и специалиста информатики — определяет содержание преподавания информацион
ных знаний. В рамках этого курса надо научить студентов средствам и методам 
ориентировки в документах и информациях, ознакомить их с разными услугами 
и системами услуг, с учреждениями и организациями, ответственными за экс
плуатацию этих услуг, сделать студентов способными к изготовлению разных 
информационных источников, а также к организации и эксплуатации инфор
мационных отделов. Приняв во внимание эти цели, статья анализирует некоторые, 
считанные важными, проблемы преподавания предмета ’’научно-техническая 
информация” .

стр. 176—177

ТОТ Дьюла
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБ 

ОТНОШЕНИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО И ИНСТИТУТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
— Автор исходит из того, что не нужно все начать сначала, можно и надо строить 
на ранние уровни образования. Его точка зрения является в том, что надо обучать 
не для разных сфер деятельности, а для профессии в целом. Но так нужно отка
заться от обучения ’’всем” , и можно дать только общее профессиональное образо
вание. Формы образования до сих пор мало строились друг на другом, нора
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связывать отдельные формы образования друг с другом и обучаемыми знаниями. 
Автор попробует различать университетское и институтское образование, а с дру
гой стороны — в соответствии с другими стремлениями высшего образовиния — 
связывать их таким образом, чтобы можно было легко переходить с одного 
уровня на другой.

стр. 178—184

ЖИДАИ Йожеф
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБНАЯ 

БИБЛИОТЕКА. — С целью улучшения университетского библиотечного образо
вания и усиления притягательной силы профессии надо создать системы учебных 
библиотек. Система, воплощающая все важнейшие типы библиотек, стояла бы из 
10—12 библиотек. Студенты провели бы обязательную практику исключительно 
в учебных библиотеках. Тему дипломной работы по мере возможности опре
делили бы также учебные библиотеки, и помогали бы студентам в разработке с 
консультациями. Наилучшие специалисты уребных библиотек могли бы читать 
лекции в университете о современных методах, использованных в своих библио
теках. Учебные библиотеки могли бы также сотрудничать в построении и усовер
шенствовании учебного материала.

стр. 185-187

Н о в о е  з а  р у б е ж о м

КАЧАНИ Шандор
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СКАНДИНАВИИ. (Обзор.)

стр. 188—192

ЗОННЕВЕНД Петер
СНОВА НАЧАЛОСЬ БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ДНЕВНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ В БЕРЛИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. ХУМБОЛДА. (Обзор на 
основе статей журнала Zentralblatt für Bibliothekswesen 1979/9.)

РОНАИ Тамаш -  САНТО Петер,
МЫ УЧИЛИСЬ НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ. Опыт библиотечного обра

зования г. Кент (США). — Авторы, которые учились на библиотечном отделении 
вышеупомянутого университета как стипендисты Гомбоца, примерами делают 
наглядными одну из разниц между американским и венгерским библиотечным 
образованием, а именно — более практичный характер американского. В матери
алах учебных предметов кроме теоретических знаний фигурировали также и 
многочисленные практические сведения, а на лекциях и на лекции надо было 
регулярно решать практические задания, которые способствовали более глубо
кому пониманию теоретических знаний. Авторы не берутся за оценку такой
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характерности образования, ее отечественной применимости потому что, как они 
пишут, они тоже являются — как и студенты вообще — пристрастными к своей 
школе.

стр. 196—205

КОВАЧ Илона
ПОДГОТОВКА К РАССМОТРЕНИЮ ПОЛНОТЫ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕС

СОВ. Один из выводов американского библиотечного образования. — Автор как 
стипендистка Гомбоца была студенткой библиотечного отделения Государствен
ного университета г. Кент (США). В статье она обобщает свой опыт: Для эффектив
ной и экономной библиотечной работы, находящейся на высоком уровне, нужны 
такие специалисты, которые подготовились также и к  руководству процессами 
библиотечной работы. Они должны быть способны понимать свою работу как 
часть целого. Американское библиотечное образование — поименно Library
School г. Кент — обращает большое внимание на преподавание методов анализа, 
планирования и организации процессов библиотечной работы.

стр. 206—207

ЧАКИ Ш. Пирошка
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЮГОСЛАВИИ. -  Проблемами библио

течного образования в Югославии на государственном уровне начали заниматься 
в 1971 году. В 1975 году вступил в силу новый закон об образовании, который 
большинство изменений принес в среднее образование. Образование делится на 
два уровня: на подготовительную часть (общие основы) и на освоение профес
сиональных знаний. Этот принцип принят по всей стране, но возможности и формы 
его осуществления различны по республикам и провинциям, пусть речь идет о 
среднем или высшем образовании. На кафедре венгерского языка и литературы 
Филологического факультета в г. Нови Сад ведется библиотечное образование на 
венгерском языке.

стр. 208-212

UNISIST. Guidelines for curriculum development in information studies. 
(Руководящие указания, выработанные для ЮНИСИСТ к развитию учебных 
планов образования информатики). Prep, by W.L. SAUNDERS. Ed. Unesco. Paris, 
1978. 38 p. (Суммирование.)

стр. 213-217

О б з о р

Newsletter on Education Training Programmes for Specialized Information Per
sonnel. Международный вестник образования информационных специалистов. 
(Рец.: БАЛАЖ Шандор.)

стр. 218—220
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Zborník Filozofickej fakul ty University Komenského. Научная работа в мастер
ской.Кафедры библиотековедения и научной информации Университета им. 
Коменски в г. Братиславе. Informatika. Roi:.2. Bratislava, 1978. Slovenské pedago- 
gické nakl. 288 p. (Рец.: ФУТАЛА Тибор.)

стр. 221-222

NEW, P.G.: Education for librarianship. Decisions in organising a system of profe
ssional education. Библиотечное образование. Формирование организации профес
сионального образования. Clive Bingley, London. Linnet Books, Hamden, Conn. 
1978. 174 p. (Рец.: MAPOT Миклош.)

стр. 223—224
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