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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
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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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