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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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