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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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