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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,

Könyvtári Figyelő 26(1980)2



154 Szentmihályi J., Szepesváry T.

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
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*  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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