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INFORM ATIKAI ALAPOZÁSÚ K ÖNYVTÁROSKÉPZÉS

HORVÁTH TIBOR

I.
A képzési hagyományok

Néhány évvel ezelőtt Sárdy Péterrel az OKDT számára tanulmányt készítettünk, 
amelyben áttekintettük a könyvtári ismeretek rendszerezésének és a kutatásoknak hazai 
irányait. Ezek az irányzatok egyben a könyvtárosképzés elvi megalapozását is hivatottak 
voltak betölteni. Három „iskolát” , három különböző koncepció jegyében fogant irány
zatot vázoltunk fel: az ún. bibliológiai koncepciót, az empirikus iskolát és az akkor még 
csak szárnyait bontogató informatikai alapokon nyugvó irányzatot. Természetesen az 
utóbbi mellett foglaltunk állást. Elgondolásunk találkozott az élenjáró tájékoztatási 
intézmények és a legtöbb szakember véleményével. A felsőfokú könyvtárosképzés eddig
— joggal kárhoztatható módon — elsősorban az előző két iskola nyomdokain járt, ezért 
bevezetőként érdemes ezeknek eredményeit és korlátáit felvázolni, és csak ezt követően 
érveket felsorakoztatni a harmadik lehetőség mellett, amelyet — ügy tűnik — csak nálunk 
kívánatos megvédeni, fejlettebb országokban az ezirányú fejlesztés a természetes.

A bibliológiai irányzat a könyvtárosképzésen belül nálunk jelent meg az ötvenes 
években, és egy igen széles körű tudomány kívánt lenni, amelynek tartalmát a könyv, 
a publikációk tartják össze, így a könyvtári ismeretek mellett magában foglalja a publiká
ciók előállításával kapcsolatos nyomdászati és kiadói ismeretanyagot, a könyv és doku
mentumok terjesztésével kapcsolatos tudnivalókat is. Az ilyen szélesen alapozott „ 
mány” igen alkalmas lehetne arra, hogy a könyv és más publikációk társadalmi funkcióit 
előtérbe állítsa, érzékeltesse azt a szerepet, amelyet a könyv és könyvtár betölt a társada
lom életében. Az irányzat, amely csak a képzésben létezett, megmaradt néhány általános 
elv hangoztatásánál, így a képzés tulajdonképpeni tartalma és az ezt megalapozni hivatott 
elméleti koncepció és különösen a szakma igénye között szakadék támadt. Az irányzat 
nem produkálta a bibliológiai ismeretek szintézisét, még összegzését sem, megrekedt 
az elvi alapok szintjén. Nyilvánvaló az is, hogy erre a szintézisre nem is voltak reményei 
soha, mert a bibliológia mint könyvtárosképzési irányzat formálisan, tehát tévesen ismerte 
fel tárgyát. A könyv, a folyóirat és más publikációk ugyanis csak az emberi tudás anyagi 
hordozói, a könyvtári tevékenység előterében pedig a tudás áll, tárgya az információ
— és nem az információ hordozója; a tudomány és a tudás —, s nem annak anyagi foglala
ta. Ismét más kérdés, hogy a tudás, az információ megjelenéséhez mindig szükség van 
hordozóra is s így ezek sem hanyagolhatok el. A bibliológiából — és így a képzésből is —
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hiányoztak azok a tartalmi szempontok, amelyek ma a tájékoztatás központi kérdései: 
tematikai-tartalmi számbavétel és ellenőrzés, tartalmi értékelés, az ismeretek különféle 
átalakításának kérdései, amely transzformációk tárolására és visszakeresésére alkalmas 
formára hozzák a szaktudományi ismereteket. Értelmetlen az olyan képzés, amely 
szerint pl. a könyvkereskedelmi és a könyvtári ismereteket közös tanmenetben lehet 
oktatni. Ékesen bizonyítja az irányzat gyengeségeit, hogy jegyében még egy jegyzet sem 
született meg.

Az empirikus irányzat induló alapja más volt. A „könyvtári üzem” lebegett képvise
lőinek szeme előtt, tartalma pedig a könyvtári gyakorlati munka leírásából állt, itt-ott 
bizonyos elméleti általánosításra törekedve. Követői a könyvtárat szintén dokumentumok 
rendezett gyűjteményeként fogták fel, az ismeretszervezés és ismeretgazdálkodás — tehát 
az informatika fő szempontjai — csak igen vékony rétegben jelentkezett. Tárgykörét 
lényegesen szűkebben szabta meg, mint a bibliológia, ebben a szűkebb körben azonban 
igen hasznos, gyakorlatias, részletekbe menő eredmények születtek. Az irányzat képvise
lőit szakma-szerte gyakran nevezték megértő iróniával „polcológusoknak”. Programjuknál 
fogva nem voltak képesek valóban tudományos rangra emelni azt az ismerethalmazt, 
amely a színvonalas és korszerű könyvtári tevékenységhez szükséges, eltekintve néhány 
kitételtől, illetve néhány téma kidolgozásától. Itt is az alapszempontokkal volt a baj. 
A könyvtár ugyanis egy intézménytípus neve — amelyet néha másként is hívnak —, és 
csak helye bizonyos tevékenységnek, nem tárgya. Szinte szállóigévé vált a klasszikus 
hasonlat — azt hiszem Mátrai László mondta először —, hogy nincs kórháztudomány! 
De van orvostudomány, és az orvosi tevékenység helye a kórház, klinikák stb. Ugyanígy 
lehetséges egy tudomány, amelynek színterét a könyvtárak adják. (Más oldalról és más 
tartalommal a kórházaknak is, könyvtáraknak is megvan a maga üzemtana, hiszen sokféle 
tevékenység, eszköz, módszer, eljárás, technika összehangolásáról van szó, de ez nem adja 
meg sem az orvostudomány, sem a könyvtárakban folyó tevékenységet megalapozó 
tudomány kizárólagos létalapját.) Az empirikus könyvtártudományi irányzatot gyakran 
érte az a nem egészen alaptalan vád, hogy hajlamos volt megmerevíteni konzervatív 
könyvtári eljárásokat. Rugalmatlansága, statikus könyvtárszemlélete kihívta a bírálatokat.

Mindkét vázolt irányzat esetén sok szó esett a történetiség túlsúlyáról a könyvtáros- 
képzésben. Az egyetemi könyvtárszakon elég nagy helyet kaptak a történeti stúdiumok. 
Ennek kettős oka van. Egyrészt különböző művelődéstörténeti tantárgyakkal lehetett 
megfelelő szemléletet kialakítani a hallgatóságban. Másrészt a történeti stúdiumok kap
csán vált lehetővé néhány elvi kérdés tárgyalása, s így ezek a stúdiumok a képzés tudomá
nyos rangjához járultak hozzá.

Valójában nincs, és sohasem feszült igazi ellentét a történeti szemléletmód és az 
aktuális tantárgyak közt. Vita csak a mérték és arány tekintetében lehet, és abban, hogy 
nem minden témakör történeti előzményei érdemelnek egyforma figyelmet. Pl. joggal 
szóvá lehet tenni, hogy az osztályozásban (a tananyag gerincét az ETO tanítása adja) 
a történeti előzmények egészen a legutóbbi időkig nagyobb teret kaptak, mint az ETO 
utáni modern információkereső nyelvek. Hasonlóképpen vitatható, hogy a katalogizálás 
(bibliográfiai leírás) tantárgyban kell-e részletes történeti bevezető. Ez a probléma akkor 
szembeötlő, ha e történeti anyagrészek aránytalansága miatt néhány modern eljárásra,
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tantárgyra időhiány miatt csak nem kötelező, szabadon választható speciális kollégiumok 
formájában kerülhet sor. A történeti tantárgyakra továbbra is szükség van, de más szerke
zetben. Nem lehet elhanyagolni nagykönyvtáraink történeti gyűjteményeit, amelyek 
éppen ügy szakembergondokkal küzdenek, mint a tájékoztatási intézmények. A könyv- 
és könyvtártörténeti stúdiumokban kvalifikált szakemberigény viszont nem nagy.

II.
Az informatika problémái

Az információval foglalkozó tudományok — nem lebecsülendő előzmények után — 
a negyvenes évek végén alakultak ki. Az informatika — néhány év késéssel — az ötvenes 
évektől kezdve hódít teret a tudományok között. Az informatika megszületését az infor
máció társadalomban betöltött szerepének felismerése eredményezte. Az információ 
a modern társadalomról való gondolkodás egyik központi fogalmává vált. Egy sokkoló 
hatású jelentés, amelyet francia szakértők készítettek az USA tájékoztatásügyéről, beve
zető mondataiban a következőképpen foglalja össze ezt a szerepet: „Az anyag és az 
energia az a két alapvető elem, amelyen társadalmunk nyugszik; amelyek meghatározzák 
fejlődését és jólétét. Márpedig ezek az elemek végesek, és fogyasztásuk, bármennyire 
nélkülözhetetlenek, éppen annyira korlátoknak vannak alávetve. így tehát az élet minősé
gének bármely szempontból történő javítása szükségképpen a nyersanyag és energia
felhasználás újabb módszereinek felfedezésével történhetik. Ez az újabb fogalom teszi 
szükségessé minden társadalom harmadik alapvető elemének bevezetését: ez pedig az 
információ. Az információ, amely az ismeretek továbbadásának formája, az új társadalom 
szimbóluma lesz, amely a tudáson és a tudományon alapul. Ezentúl az információ jelké
pezi alapvető elemét az életminőség javítási folyamatának, mert ennek segítségével lehet 
csak összhangba hozni a gazdasági növekedést és a javak korlátozott fogyasztását. Ha 
»korlátlan fejlődés lehetséges egy korlátozott környezetben« — ahogy G.A. Boutry állítja 
legutóbbi művében — ez csak úgy lehetséges, ha hatékony információs rendszereket alkal
maznak. Az információ, amely tegnap még a tudomány segédeszköze volt, ma alapvető 
forrás, sőt, ezentúl úgy kell tekinteni, mint a gazdasági és társadalmi fejlődés egyik 
legígéretesebb tényezőjét.”

A fenti és hasonló más meggyőző érvek miatt kerül iparilag fejlett országokban 
a könyvtárügy és információs ügy a legmagasabb szintű politika érdeklődésének homlokte
rébe. Most már csak azt kell felismerni, hogy ehhez az információs ügyhöz legtöbb köze 
a könyvtáraknak van: az az információ7 az a tudás — más szóval az a termelőerő —, amely 
korunk szimbóluma és alapvető erőforrása, lejegyzett formában és gyűjteménnyé szervez
ve képes a társadalom rendelkezésére állni. Az informatika pedig ennek az információnak 
kezelését, átalakításának módjait, tárolását, társadalmi hasznosítását kutatja. Az informá
ciós tevékenység pedig ott zajlik, ahol a tudást összegyűjtötték, akármi is legyen ennek 
a helynek a neve. Merő konvencióból mi ezeknek az intézményeknek zömét egyszerűen 
könyvtárnak hívjuk.
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Az is nyilvánvaló ezek után, hogy a könyvtárosképzésnek a fő  problémái ma nem 
szervezeti természetűek, hanem tartalmiak.

A felsőszintű könyvtárosképzést ezért nem lehet megítélni olyan szemlélet szemszö
géből, amelynek perspektívái alig teijednek tűi a falusi könyvtárak rendezvényein — bár 
erre is szükség van —, sem pedig olyan beszűkült szakmai látószögből, amely fő problé
máit mondjuk a betűrendbe sorolás rejtelmeiben vagy ehhez hasonló kérdésekben látja — 
bár ezek az ismeretek is szükségesek.

A tárgyilagos megítéléshez tartozik megmondani azt is, hogy az egyetemi könyvtá
rosképzés — s talán egyik-másik főiskolai is — az utóbbi években változáson ment át, 
fejlődése jó irányban indult. Az információs szakemberképzés is megkezdődött, persze 
magán viselve az indulás gyermekbetegségeinek nyomait. Igazságtalanok tehát azok a bírá
latok, amelyek az oktatás régebbi bajainak ürügyén marasztalják el a mai képzést is. 
Ettől függetlenül aligha kétséges, hogy nagyobb léptékű változások biztosíthatják csupán 
a könyvtáros és információs szakemberek képzésében mind a tartalmi, mind a színvonal
beli megújhodást.

A következőkben az informatikának azokat a főbb témaköreit tekintjük át, ame
lyek a képzés gerincét alkothatják. Nem tantárgyakat nevezünk meg, mert nem döntő, 
hogy a felsorolt témák milyen tantárgyakban kerülnek feldarabolásra, viszont az egyes 
pontoknál egy-egy mondattal a probléma természetét érdemes ismertetni, s amennyiben 
lehetséges, a többi témához való viszonyát, szerepkörét is megnevezni. Nincs mód viszont 
arra, hogy ennek a minimális ismereteket tartalmazó felsorolásnak számtalan leágazását 
is számba vegyük, amely egy részleteiben kidolgozandó tematika feladata.

1. Az első témakör magával az információval kapcsolatos. Meg kell határozni 
fogalmát, társadalmi funkcióit, mindezt az információval foglalkozó elméletek és tudomá
nyok ismeretei alapozzák meg. Ha az információt mint a munka tárgyát tekintjük, be kell 
vezetni a mérhető információ fogalmát és az információ egységeit. Ugyanezen okból 
kívánatos az információ (absztrakt) átalakított megjelenésének lehetőségeit vizsgálni. Ez 
roppant fontos témakör. Valóban, az információk kezelésének, a vele való bármilyen 
bánásnak előfeltétele a megfelelő átalakítás,jelekkel, szimbólumokkal való ábrázolás a leg
általánosabb értelemben. E bevezető témakörben az információ elsősorban — de nem 
kizárólag — kvantitatív szempontból kerül tárgyalásra.

Csakhogy az emberi tudás számos átalakítás után válik egységekre bontható, 
kvantiatív információvá, így meg kell mutatni azokat az átalakítási eljárásokat is, amely
nek révén az ismeret, tudás a fenti formára hozható.

2. A második témakört az emberi tudás, a tudományok vizsgálatának módszerei 
adják. Kvantitatív vizsgálati módszerek lényegében a tudománymetria eljárásai és megálla
pításai. A tudomány- és bibliometria számos ragyogó és számos vitatható eredménye 
megfelelő problémafeltáró tárgyalásban az informatika módszereit jelentheti arra, hogy 
tájékozódjunk az információs rendszerek tervezésének és működtetésének különféle 
feltételeiről. Ezeknek a bibliometriai módszereknek gyakorlati alkalmazhatóságáról már 
monográfiák születtek (pl. hogyan lehet a járványelmélet vagy a tematikai szórási tör
vény stb. eredményeit felhasználni a tájékoztatási tevékenységben vagy a könyvtári 
munkában).
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3. Az információk hordozói, a dokumentumok mindenekelőtt a tudományos 
közlés kialakult műfajainak áttekintését kívánják meg olyan dokumentumtipológia szer
kezetére felfűzve, mint ahogy — hasonlatként — az irodalomtudományban a műfajelmélet 
teszi ezt. Az értekezés, esszé vagy kutatási jelentés, szabadalmi leírás, mongoráfia, vizuális 
dokumentumok — hogy néhány példát kiragadjunk — saját közlési, műfaji jellegzetessége
ket mutatnak, meghatározzák az információk értékét, típusát, néha az átalakítás lehetősé
gét. A tájékoztatás azzal a nehézséggel áll szemben, hogy minden olyan dokumentumot 
— amely a tudás forrása — ellenőrzés alá kell vonnia a világon tértől, nyelvtől, időtől 
függetlenül. Az egyetemes számbavételnek szervezett programjai és eszközei vannak, 
történetileg a téma Gesnertől (16. század) napjaink nagy számítógépes regisztráló adat
bázisaiig kísérhető végig. Ezzel kapcsolatosak a dokumentumleírás és azonosítás kérdései 
és az egész bibliográfiai problémakör jelentős része is.

4. Közvetlenül az előző ponthoz csatlakoznak a dokumentumok szervezett gyűjte
ményeinek, a könyvtáraknak problémái. E mindenütt jelenlévő intézmények nagyon 
különböznek nagyság, funkciók, gyűjteményük jellege tekintetében. Munkamegosztásuk 
oly mértékű, hogy sokan kétlik: lehet-e egyáltalán egységes könyvtárügyről szólni. 
A könyvtárügyet mégis mint rendszert kell bemutatni, hiszen elvben a könyvtárak együt
tesen alkotnak ellátási és tájékoztatási rendszert. A következő fejezetben — amely 
a hagyományos tantárgyak problémáiról szól — részletesebb képet kaphat az olvasó arról, 
mit kell az egységes könyvtárügyről oktatni a tananyagban.

5. Az egész tananyag egyik legnagyobb témakörét az információk kezelésének, 
átalakításának, feldolgozásának stb. technológiája, módszerei és folyamatai adják.

Az információk kezelési technológiájának abból kell kiindulnia, hogy az informati
ka számára az információ eredeti formájában adódik: természetes nyelvű szöveg vagy 
tény, adat, máskor kép, ábra, hang. Az informatikát ez a körülmény választja el más tudo
mányoktól, amelyek szintén az információkkal foglalkoznak. Ezen kívül az informatika 
az információkat tárolni kívánja. E táraknak fizikai és intellektuális feltételei vannak. 
Belőlük bármely keresési szempont szerint lehet lekérdezni. Mellettük, velük egy szerve
zetben lehet az új információkat folyamatosan közzétenni. így mind újdonságértesítő, 
mind visszakeresési feladatokat betölthetnek. E különbségek eléggé markánsak: a feldol
gozás tárgya szöveg és adat, célja a tárolás és visszakeresés.

a) Első probléma az információk kvantálása, azaz feldolgozási és tárolási (tehát 
egyben lekérdezhető) egységeinek meghatározása. A könyvtári feldolgozás ezt a kérdést 
azzal kerüli meg, hogy „egy dokumentum — egy feldolgozási egység” formális álláspontra 
helyezkedik. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy ennek folytán maga az információ 
egyenetlenül kvantálódik, darabolódik fel, s ebből nem lehet kiegyensúlyozott, jól szerve
zett tárolást sem biztosítani. Általános megoldás erre a kérdésre még koránt sincsen, s így 
valószínű, hogy diszciplínánként mások és mások a problémák. Maga MacKay bevezette 
Gábor Dénes nyomán a logont, az információ másik egységét és egy harmadikat, a met- 
ront. Ezek támpontokat adhatnak a kvantálási probléma vizsgálatához.

b) Ezt követi az információ átalakítása. Ideális esetben a teljes szöveg tárolására 
lehetne berendezkedni, de ez sem technikailag, sem gazdaságossági okokból nem lehetsé
ges. Ezért az eredeti szöveg a könyvtárba kerül, s a további feldolgozás céljaira az infor
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mációt tömörítő, reprezentáló származékszöveg elkészítése kívánatos. A tömörítés 
mértéke különböző lehet (Farradane elméletében: szurrogátum keletkezik).

c) A fenti átalakítás nyomán keletkezett információt a továbbiakban le kell írni 
— valamely nyelv segítségével —, hagyomános keretek között ez a munka volt az informá
ciók osztályozása. Csakhogy nem csupán osztályba sorolásról van szó a szó logikai értel
mében, hanem az információ különböző vetületeinek, tartalmi, módszerbeli, alkalmazási 
sajátosságainak leírásáról, megbízhatósági kritériumainak, újdonságvoltának stb. meg
határozásáról. E feldolgozás célja az is, hogy kijelölje az információ elérési (keresési) 
szempontjait és helyeit a tárolási struktúrában.

A z információk tematikai-tartalmi leírására az információkereső nyelvek szolgálnak. 
Ezek többé-kevésbé formalizált nyelvek, elméletükkel könyvtárnyi irodalom foglalkozik. 
E nyelvek természete szabja meg egyben a tárolási struktúra intellektuális szerkezetét 
is. Számosán közülük igen közel állnak a természetes nyelvhez, pl. a származékinformáció 
szövegének ún. kulcsszavas elemzésen nyugvó osztályozások. Mások igen erősen szabályo
zottak, tömör, egységesített, a fogalmak közti relációk tekintetében kidolgozott nyelvek, 
mint az információs tezauruszok. Szerkezetük szerint mellérendelőek és hierarchikusak 
lehetnek — számos átmenettel. Céljuk szerint individualizálóak (egyedi információk leírá
sára valók) és generalizálok, mint amilyen a BSO vagy a legfelső szintű rubrikátor a KGST 
rendszerek esetén. Mintegy évtizede megjelentek az automatikus osztályozások, mint 
a klaszteranalízis (clustering), amely algoritmusokat nyújt ennek a nagyon is humán 
intelligenciát feltételező tevékenység automatizálására. Ez az utóbbi sem utópia: a nehéz
kes nemzetközi rendszerekben is alkalmazzák már, pl. a KGST rendszerek egynéme- 
lyikében.

Az információkereső nyelvek szilárd elméleti alapozást kívánnak az oktatástól. Ezt 
az alapozást érdemes külön logikai és általános nyelvészeti tantárgy keretében megadni.

d) Soron következő fázis az információk tárolása. Technikai szempontból a tárolás 
a cédulakatalógusoktól a számítógépekig teljed, elméleti problémáit a file-ok típusai, 
szerkezete, kialakításának módszerei és a hordozó közegek, adathordozók tárgyalása adja. 
Az elmélet központjában a retrospektív tárak állnak, ezekben lehet ugyanis leginkább 
látni, hogyan lehet az ismeretanyagot úgy szervezni, hogy bármely igény alapján ki lehes
sen választani a releváns információkat. Ez az alapja egyéb szolgáltatásoknak: pl. újdon
ságértesítő, folyamatos, illetve egyéni felhasználóra orientált szelektív szétsugárzó 
szolgáltatás.

e) A z információk hasznosítása a lekérdezéssel kezdődik. A keresőprofilok szer
kesztése lényegében a c) fejezetben leírt problémákat veti fel, kiegészülve a szerkesztés 
sajátos logikájának szabályaival.

6. Az információs technológia megfelelő technikát kíván. Kiemelkedő helyet kap 
ebben a számítástechnika. Szembetűnő az ettől való idegenkedés, holott talán két kivétel
lel minden országos könyvtár produkált már valamit számítógéppel. A technika nem 
öncél. Akkor van szerepe, ha a régi, már nem hatékony eljárások, módszerek helyére lépő 
új eljárások bevezetését teszi lehetővé. Az informatika számos technológiai eljárása, mód
szere nem vezethető be számítógép nélkül. Az információs forradalom beköszöntését
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— ahogyan a kommunikációelmélet képviselői aposztrofálják a számítógépek megjelené
sét — csak tudomásul lehet venni.

A számítógépes ismeretek oktatása mindenekelőtt e technika alapjainak tárgyalá
sával kezdődhet, majd az alkalmazás kérdéseivel folytatódik, mindig szem előtt tartva, 
hogy itt szöveges információk feldolgozásáról van szó. Az alkalmazási lehetőségek áttekin
tése az egyszerű kötegelt üzemmódban készült produktumokból (bibliográfiák, kataló
gusok stb.) indulhat. Ennek során kerülhet sor a bemeneti adatok szerkezetének tárgyalá
sára, a produktumok előállításához szükséges műveletek ismertetésére (különböző 
rendezési műveletek, pl. szakjelzetek rendezése, kiválasztása, permutációs műveletek 
stb.). Következő alkalmazási szintet a számítógépes visszakereső rendszerek jelentik, 
lényegében a nagy adatbázisok problémaköre. Még magasabb szintet képviselnek az ün. 
integrált rendszerek, végül bizonyos intellektuális kérdések számítógépes megoldásai 
(pl. automatikus osztályozás). Ebben az anyagrészben lehet a kooperációban létesülő 
adatbázisok technikai és főleg kompatibilitási kérdéseinek tárgyalására kitérni.

A működő számítógépes rendszerek és programok ismertetése szintén a tananyag 
részét képezi.

7. A fenti hat pont az információfeldolgozás folyamatát kísérte végig. Mindegyik 
feltételezett azonban szervezési tudnivalókat. A hallgatóknak ajánlatos a korszerű szerve
zéstudomány alapjaival megismerkedni, majd részletesebben foglalkozni az információs 
rendszerek szervezési kérdéseivel. Az információs rendszerek környezetük szolgálatában 
állnak. Ezért a tananyagban ide kívánkozik a környezetelemzés és szükségletvizsgálat is. 
A gazdasági és szellemi erőforrások függvényében szervezni kívánatos a szolgáltatásokat, 
a technológiát, technikát, munkaerőt, a munkafolyamatokat. Szervezéstechnikai tudni
valók, továbbá konkrét szervezési megoldások és működő rendszerek ilyen szempontú 
elemzése teheti ezt a témakört gyakorlatiasabbá.

I I I .
A hagyományos tárgyakról

A 80-as években közhelynek tűnik arra hivatkozni, hogy az informatika eredmé
nyeinek gyakorlati alkalmazása révén a világ könyvtárügye történetének legnagyobb 
változását éli, és arra, hogy e változások elérték a magyar könyvtárakat is. Az átalakulás 
azonban lassú folyamat. Hosszú ideig számolni kell azzal, hogy a könyvtárakban együtt 
élnek a hagyományos módszerek az újjal, és az is kézenfekvő, hogy nagyon sok könyvtár 
közvetlenül egyelőre még nem alkalmazhatja a legmodernebb eljárásokat. Belátható ideig 
még lesznek könyvtárak, amelyeknek működése a klasszikus hagyományokon nyugszik. 
A képzésben a jövő szakemberei készülnek feladataikra, így, amikor a szakmai közvéle
mény állást foglal a tananyag korszerűsítése mellett, valódi szükségletet fogalmaz meg; 
azonban nem szabad megfeledkezni az éremnek erről a másik oldaláról sem. A probléma 
tehát az, hogy vajon lehetséges-e a klasszikus könyvtári ismereteket integrálni a moder
nekkel, ha igen, milyen feltétel mellett.
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Zsidai József írta szellemesen a szakkönyvtári integrációról szóló könyvében, hogy 
a könyvtárak feladatai lényegük szerint nem változtak évezredek óta. Ez a feladat az, 
hogy ellátást biztosítanak, ellátják a nagyon is különböző felhasználókat szakirodalommal 
és információkkal. A mód azonban, ahogyan ezek a funkciók megvalósultak, történetileg 
mindig is változásban voltak. A modem és a hagyományos ismeretek ötvözésének is ez az 
alapja.

A tananyag szerkezetének valamennyi tantárgy esetében olyannak kell lennie, hogy 
vagy a hagyományos eljárások szerves folytatásaként kívánatos tárgyalni a modern mód
szereket, vagy eleve modern megoldásokra kell építeni oly módon, hogy az magába foglal
hassa a régit is — az alternatívák közti választást tantárgyanként lehet elbírálni. A hagyo
mányos ismeretek illesztése azonban nem lehet mechanikus összekapcsolás, a szintézisnek 
mindenkor a problémák logikájának vonalvezetését kell követnie. A valóságos könyvtári 
életben sem lehet elképzelni a jövőben sem azt, hogy a régi és új függetlenül él, egymásról 
tudomást sem véve.

Két tényezőt különösképpen tekintetbe kell venni. Az egyik a könyvtárpolitika, 
könyvtárszervezés cassandrai tétele a könyvtárügy egységéről, amely elvet mindig megté
pázták, mégis vezérlő gondolat maradt. A másik tényező pedig az, hogy akár hagyomá
nyos módszerekkel, akár a legmodernebb adatfeldolgozási technikával működik is a mai 
könyvtár, helyes típusa az üzemszerűen szervezett könyvtár.

Miben áll e két tényező hatása a tananyagra?
A könyvtári rendszertől független könyvtár anakronizmus. Egyetlen könyvtár sem 

képes önmagában biztosítani az információellátást, sem megoldani a dokumentumok 
rendelkezésre bocsátását. Az ellátást a könyvtárak együttese oldja meg, a teljes könyv-

f

tári rendszer. Úgy kell ezt érteni, hogy a hazai könyvtári rendszeren túl a nemzetközi 
— többé-kevésbé kodifikált — számbavételi, információs és ellátási programok segítségével 
bármely információ és bármely dokumentum megszerzését és rendelkezésre bocsátását 
biztosítani lehet. Minden egyes könyvtár biztosít valamilyen helyi ellátást saját állománya 
és eszközei segítségével, ezen túl azonban a közvetítés funkcióját látja el. A hatvanas évek
től kezdődően az utóbbi funkciók előretörése volt tapasztalható, s ez várhatóan növekszik 
még, s minden könyvtárban e feladatok túlsúlyba kerülnek a saját szolgáltatásokkal 
szemben, a leghagyományosabb könyvtárakban is. Minden könyvtár egy kapu a teljes 
rendszer igénybevételéhez, amelyben az információk megszerzésének és a dokumentum
ellátás biztosításának szervezési tevékenysége kap hangsúlyt. A felhasználó élhet vidéken, 
távol attól a gyűjteménytől, amely igényeit kielégítheti, joga, sőt, lehetősége is bármely 
szolgáltatás igénybevétele. A nagy könyvtáraknak, információs bázisoknak pedig elemi 
szükséglete a teljes könyvtári rendszert igénybevenni ahhoz, hogy el tudja érni a bárhol 
lévő felhasználót. A könyvtárak nálunk is behálózzák az országot. A keretek, az intézmé
nyek adva vannak, akár hagyományos a könyvtár, akár nem, s akármilyen típusú is. 
A lehetőségek már a mai könyvtári rendszerben adva vannak. Annak oka, hogy ez az 
együttműködés mégis alacsony színvonalú, a könyvtárak önállóságra és önellátásra 
törekvésében az együttműködés ösztönzésének hiányában keresendő, továbbá a könyvtá
rosok provincializmusában, néha a fenntartók értetlenségében. Az elzárkózó könyvtárak
nak azonban vége.
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A könyvtárak rendszerszemlélete a mai tananyagban nem kap hangsúlyt. Kimerül 
a hálózati elv hangoztatásában. Pedig amit mi hálózatként kodifikáltunk, az inkább az 
adminisztratív kapcsolatok szabályozása a könyvtárak között, nem pedig a funkcionális 
együttműködés előmozdítása. A hagyományos könyvtári képzés ezen a téren is reform
ra vár.

Ezek után már túlságosan szakmai problémának tűnhet annak boncolgatása, hogy 
a funkcionális rendszerbe foglalt könyvtáraknak a vázolt együttműködése az ún. központi 
funkciók és ellátásukra hivatott központi szolgáltatások fejlettségétől függ. (Központi 
katalógusok és regisztrációs szolgálatok, könyvtárközi kölcsönzés, központosított doku
mentumelosztás, nemzeti bibliográfiai rendszer stb.) Ahogyan minden országos fejlesztési 
program homlokterében e központi szolgáltatások kerülnek, ugyanúgy kívánatos a tan
anyagban is ezeknek igen nagy hangsúlyt adni.

A második tényezőként szereplő üzemszerűen szervezett könyvtár követelménye 
elsősorban a nagyobb könyvtárakra vonatkozik. De a magas szervezettség vonatkozik az 
egész könyvtárügyre is, amelyben az irányítási rendszernek, központi szolgáltatásoknak 
és a könyvtáraknak, információs intézményeknek feladatait össze kell hangolni. A szerve
zési szempontok előtérbe kerülését indokolják a mennyiségi adatok is, amelyekkel a mai 
könyvtárak szembenéznek, de az is, hogy emberi munkát, eljárásokat, technikát kell 
koordinálni hozzáillő szervezetben, hatékony szolgáltatásokat kívánatos nyújtani elfogad
ható költségekkel. Egy mai könyvtár abban is hasonlatos egy ipari üzemhez, hogy félkész 
vagy kész termékeket kap, feldolgozott információkat más könyvtáraktól, s ezeket saját 
tevékenységi folyamataiba, saját szolgáltatásaiba kell illesztenie. Ez az „illeszthetőség” 
nemcsak a gépi adatfeldolgozás esetében alapvető kompatibilitási problémákat takarja, 
hanem a hagyományos könyvtári tevékenységben is lényeges szerephez jut. (Az össze
egyeztethetőség nem uniformizálást jelent, a legtöbb szabvány valóságban is csak azt cé
lozza, hogy a feldolgozott információk kölcsönösen cserélhetők és felhasználhatók 
legyenek.) Az információk cseréjének ismét oktatási kihatásai vannak.

A két szempont, amely módosítja a hagyományos könyvtári tevékenységet és 
a hagyományos könyvtári képzés tárgyait is, világosan mutatja, hogy a könyvtári 
környezetnek és közegnek változása átalakító hatással van a hagyományos könyvtárakra 
is, függetlenül attól, hogy milyen technikai felszereltséggel kíván dolgozni, vagy attól is, 
hogy a könyvtári technológiában megmarad-e a hagyományoknál. Ha a fenti problémát 
tantárgyi vetületben szemléljük, kitűnik egyfelől, hogy semmilyen tantárgyat nem lehet 
konzerválni, másfelől, hogy a könyvtárügy egységes rendszerszemlélete alapján valóban 
szintézis érhető el a hagyományos és modern stúdiumok között.

A szintézist valójában a bevezető tárgyban kell megalapozni, amely átfogó képet 
nyújt a könyvtári és információs tevékenység egészéről, alapfogalmakat tisztáz, de alkal
mas annak bemutatására is, hogy a hagyományos könyvtári eljárások hogyan fejleszthetők 
tovább. A képzés elején szereplő történeti stúdiumoknak szintén számolniok kell azzal, 
hogy a könyvtártörténet a mai napig terjed, s nem ér véget — magyar vonatkozásban — 
a könyvtárak felszabadulás utáni reformjával.

A leghagyományosabb könyvtári tantárgy, a könyvtártan két feladatra vállalkozhat. 
Egyrészt be kell mutatnia a könyvtári-tájékoztatási rendszert, s nem az egymástól elszi
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getelt könyvtárak koncepciójából kell kiindulnia. (A mai gyakorlatban a könyvtártan 
tárgyalja ugyan a könyvtárügyet magát is, de figyelme csak az irányítási rendszerre, a jogi 
szabályozásra és a klasszikus intézményszervezés kérdéseire terjed.) Másfelől a könyvtárat 
mint üzemet kell bemutatnia, s itt modern szervezéstudományi alapokra kell helyezked
nie. A tantárgyban nemcsak a hagyományos könyvtár, hanem az információs rendszerek 
szervezésének kérdéseit is szerepeltetni kell. Kétségtelenül ez látszik a legnehezebb 
feladatnak, mert itt tapasztalható a legnagyobb törés a mai oktatásban: az információs 
tárgyak alig tekintenek a könyvtárszervezés problémáira — holott egy könyvtár önmagá
ban is lehet „információs alrendszer” , — másfelől a könyvtártan még nem tudatosítja 
ugyanezt.

A hagyományos könyvtári tárgyak közt előkelő hely ju tott a tájékoztatási források 
ismertetésének. Hosszú időn keresztül ezek az eszközök kiadványok voltak: bibliográfiák, 
referáló folyóiratok, kézikönyvek, enciklopédiák stb. A korszerű könyvtári tájékoztatás
ban ez a tevékenység kialakított adatbázisokon nyugszik, amelyekből születhetnek kiad
ványok is. A lépésváltást a tantárgyban meg kell tenni. Valószínű azonban, hogy az a mai 
gyakorlat sem tartható, mely szerint a főbb tudományok tájékoztató eszközeit a hallga
tók végigtanulják. A szakosítás feltétlenül kívánatos. A tájékoztatási tantárgy kialakítá
sakor az óhatatlanul előálló átfedésekre kell vigyázni: időközben ugyanis az egész könyv
tári és információs tevékenység tájékoztatáscentrikussá vált, mondhatni, minden tantárgy 
közvetlenül vagy közvetve ezt tekinti valódi céljának.

Végül ügy tűnik, hogy a feldolgozási tantárgyakkal van a legkisebb probléma abból 
a szempontból, hogy a hagyományos és új feldolgozási módszereket egyeztetni lehessen. 
A bibliográfiai leírás — annak ellenére, hogy pontosabbá vált és mélyebbé is — egyszerű
södött, a tárgyat ki lehet egészíteni a leírások gépi formátumának és az adatszerkezetek
nek ismereteivel. Az osztályozás az információkereső nyelvek megszületésével lényegesen 
bonyolultabbá vált, ezen a téren valódi forradalom zajlott le. Az átmenet mégis zökkenő- 
mentes lehet, hiszen a számítógépek úgy teijesztették ki az osztályozási lehetőségeket, 
hogy a legtöbb esetben a kialakított eljárások számítógép nélkül is alkalmazhatók. Infor
mációs tezaurusszal pl. manuális rendszerek számára is lehet osztályozni.

IV.
További szempontok

Néhány oldalban összefoglalni az informatika fő problémáit oly módon, hogy 
belőle a felsőfokú képzés számára megkívánt tananyag körvonalai bontakozzanak ki: 
kockázatos vállalkozás, amely azzal a veszéllyel jár, hogy az olvasóban a meggyőzés 
helyett a kételyeket támasztja fel. A fenti vázlatban valóban sok a leegyszerűsítés, sőt 
hiány. Nem foglalkozik pl. számos technikai kérdéssel, mint a mikroképtechnika, repro
gráfia, adatátvitel stb. A félreértés elkerüléséért nem árt még egyszer megismételni tehát 
a célt. Ez a cikk a könyvtárosképzés informatikai alapjait kívánja bemutatni, amely 
a továbbfejlesztés egyik lehetséges útja, de nem szándékozott tantárgyi javaslatokat tenni.
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Azt azonban megmutatta, hogy az informatika zökkenők nélkül integrálja a klasszikus 
könyvtártudományt is, de lényegesen túlhalad rajta.

Felmerülhet az a vád is, hogy egy jelentős könyvtártípusnak, a közművelődési könyv
táraknak nem nagyon jut hely ebben a koncepcióban. E vád csak akkor lenne igaz, ha 
a közművelődési könyvtárakat valamilyen кölcsönkönyvtáraknak, egy ország teljes 
könyvtári környezetétől független szellemi inségkonyhának fognánk fel. Másfelől a köz- 
művelődési könyvtárban ugyanazokat az előírásokat, eljárásokat kell alkalmazni, mint 
a szakkönyvtárakban, s ebben az egész világ könyvtárügye egységes. Legfeljebb nem 
mindenben alkalmazzák ugyanolyan mélységben a lehetséges technológiákat, mint a szak- 
könyvtárak és hivatásos tájékoztatási intézmények. Kisarkítva a példát: egy körzeti orvos
nak ugyanazt az orvostudományt kell tanulnia, mint egy klinikán dolgozó kollegájának, 
hiszen a kórokozók ugyanazok, a betegségi tünetek, a diagnosztizálás stb. ugyanaz. 
A klinikát feltételezi a körzeti orvos, mint ahogyan klinikák sem lehetnek körzeti rende
lőintézetek nélkül.

Hiányolni lehet a történeti stúdiumokat is. Ezek nem azért hiányoznak, mert nincs 
rájuk szükség, hanem, mert a fenti vázlat az aktuális ismeretekre korlátozódott, s csak 
a képzés informatikai alapjait tekintette át. Ha azonban könyvtáraink gyűjteményei szá
mára kívánatos szakembereket képezni — márpedig ez jogos igény —} akkor ez valójában 
másfajta képzést igényel. Számukra az informatika másodlagos jelentőségű, viszont 
— latin vagy német szak párosításával — a mainál lényegesen igényesebb művelődéstörté
neti képzést érdemelnek.

A felsőfokú képzés szervezése számára fontos lehet az is, hogy az informatika 
a könyvtári ismeretek hol helyezkednek el a tudományok rendszerében. Egy hagyományos 
tudományfelosztásban aligha jelölhető meg egyértelmű helye, hiszen tipikus interdiszcip
lináris ismeretekről van szó. Mégis, inkább társadalomtudomány, ebben minden teore
tikusa megegyezik. Kiindulása és célja az ember, tárgya emberi ismeret, eljárásainak alap
ját logikai, nyelvészeti, matematikai ismeretek adják. (A matematika sem természet- 
tudomány!)

Végül azt a kérdést kell tisztázni, hogy a fent vázoltak mennyire kötődnek a hazai 
könyvtári és információfeldolgozási gyakorlathoz.

Erre azért nehéz választ adni, mert minőség és az alkalmazott eljárások tekinteté
ben olyan nagy a szórás tájékoztató intézményeink és könyvtáraink között, hogy aligha 
lehet meghatározni általános színvonalukat. Három-négy helyen számítógépes terminál 
működik, négy-öt helyen fejlett visszakereső rendszer, mintegy tucatnyi helyen külföldi 
mágnesszalagos adattárra épülő korszerű SDI szolgáltatás, a számítógéppel készült index- 
művek, bibliográfiák száma is igen nagy. Magyarország részt vesz több tucat nemzet
közi számítógépes rendszerben. Faktografikus adattárak fejlesztése (termékinformációk, 
statisztikai adattárak stb.) sok helyen folyamatban van. A másik végleten elemi szakmai 
zavarokkal küszködő, gyengén ellátott könyvtárak állnak, jórészt képzetlen személyzettel.

Az általános magyarországi gyakorlat elmarad a fejlett országok színvonalától.
A fentiekben javasolt tananyag a mai gyakorlatunkhoz képest előremutató, de 

korántsem éri el a legfejlettebb országokét, ahol integrált számítógépes hálózatok tömeges
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információs szolgáltatásai váltak mindennaposakká. Az elmélet tekintetében azonban 
igyekezett a korszerűséget megőrizni. A fejlődés biztosítéka a szellemi felkészülés a soron 
következő lépésekre. Mert — Fehér Lipóttól szokták idézni a mondást — a ma bonyolult
sága a holnap trivialitása.

A KÖNYVTÁRTUDOMÁNY-INFORMATIKA SZAKRA legnagyobb a túljelentkezés 
a finn egyetemeken. 1978-ban e szakra a jelentkezőknek csak 6,8 %-át vették fel 
(733-ból 50-et): a helsinki jogi karon 9,1 %, az orvosin 23,4 % volt a felvételi arány.

(Kirjastolehti, 1979. 10.no.)

KÖNYVTÁR- ÉS TÁJÉKOZTATÁSTUDOMÁNYI EGYETEM kezdte meg működését 
Japánban 1979 októberében. A jelenlegi Országos Könyvtártudományi Főiskola 1981-ben 
beolvad az új intézménybe.

(National Diet Libr. Newsletter. 1979. 53.no.)

A KÖNYVTÁROSKÉPZÉSNEK szentelte egész 1979/3. számát a Canadian Library 
Journal a Torontói Egyetem könyvtártudományi kara alapításának (1928) 50. évforduló
ja alkalmából. Az egyes cikkek témái: a kanadai könyvtárosképzés története; a tájékozta
tástudomány a kanadai felsőfokú könyvtárosképző intézmények tantervében; a tovább
képzés hiányosságai; az oktatógárda helyzete és összetétele; a leendő könyvtárosok 
hivatástudata; a végzett hallgatók elhelyezkedése és előmenetele; a tanszékek kapcsolata 
a könyvtárak életével.
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