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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
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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.

Könyvtári Figyelő 26(1980)2



150 Vajda E.

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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