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N É H Á N Y  GONDOLAT A TÁJÉKOZTATÁSI ISMERETEK
OKTATÁSÁRÓL

SZABÓ SÁNDOR

A tájékoztatási ismeretek oktatástartalma tekintetében az elmúlt évtizedekben 
uralkodott nagyfokú bizonytalanságot tükrözi az a tény, hogy a különböző képzési 
formákban ezeknek az ismereteknek a legkülönbözőbb tantárgyi elnevezései voltak: 
Bibliográfia; Tájékoztatás: bibliográfia, dokumentáció; Könyvtári tájékoztatás; Tájékozta
tó munka; Szakirodalmi forrásismeret; Információs források.

E helyütt nem részletezve a könyvtárosi és informatikusi pályakép összetevőit, 
summásan úgy fogalmazhatnánk, hogy e stúdium keretében kell elsajátíttatni az informá
ciókban és dokumentumokban való eligazodás eszközeit és módszereit, meg kell ismertet
ni a különböző szolgáltatásokat és szolgáltatási rendszereket, az ezeket működtető 
intézményeket és szervezeteket, képessé kell tenni a hallgatókat a különböző információs 
források előállítására, valamint információs, tájékoztatási egységek szervezésére és mű
ködtetésére.

E célokat figyelembe véve az alábbiakban a tájékoztatási „tárgy” oktatásának 
néhány fontosabbnak ítélt problémáját emeljük ki.

1. A képzésben még ma is él a korábbi hagyományokhoz ragaszkodó gyakorlat, 
mely az oktatás elsődleges céljának a különböző tájékoztatási kiadványok megismerteté
sét tekintette. A szakmánkban az utóbbi időben végbement váltásnak tükröződnie kell 
e stúdium tananyagában is: benne kellő hangsúlyt kell, hogy kapjanak a különböző 
szolgáltatási rendszerek és szervezetek, központi regisztrációk, adatbázisok, tájékoztatási 
programok. Szakítani kell a korábbi, de még néha ma is fellelhető ún. kiadvány-centrikus 
tájékoztatási szemlélettel, hangsúlyozottan kell oktatni a modern tájékoztatási forrásokat. 
Itt különösen fontosnak ítéljük a korszerű szemlélet kialakítását.

2. Az információs források megismertetése mellett ma már eléggé általánosnak 
tekinthető gyakorlat, hogy az egyes információs műfajok előállítására is felkészítik a hall
gatókat. Viszont teljesen kimarad képzésünkből a szervezési-vezetési ismeretek oktatása, 
e készségek elsajátíttatása. A hallgatók nem kapnak felkészítést arra, hogyan lehet egy 
intézmény, egy szakterület információs-tájékoztató tevékenységét megszervezni, működ
tetni. Ehhez különböző modellek, esettanulmányok készítése, ezek elemzése komoly segít
séget adna. Az információs források széles körű megismertetése mellett tehát fokozottabb 
hangsúlyt kell biztosítani a tájékoztatási tevékenységnek.

3. Az információs szakembernek nem csupán az információs tevékenységben, 
hanem az ellátandó szakterület problematikájában is tájékozottnak kell lennie. Ez veti fel 
azt az igényt, hogy a tájékoztatási ismeretek oktatását célszerű lenne szakosított formá-
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ban végezni. A mindenki számára kötelező bevezető jellegű és általános érvényű ismere
tek után a hallgató másik szakjától függően csak a megfelelő tudománycsoport tájékozta
tási problémáival ismerkedne meg. Kérdés persze, hogy milyen mértékű lehetne a szako
sodás, hiszen a túlzott specializálódás elhelyezkedési problémákat is felvethet. 
A társadalomtudományi területet mindenképpen indokolt lenne külön tagozatként 
kezelni. Talán ezen belüli bontáson is lehet gondolkodni, mint pl. történelem-néprajz- 
szociológia, jogtudomány-közgazdaságtudomány-politika, filozófia-nyelvtudomány-iroda- 
lom tudomány-művészetek stb. képeznének külön tagozatot, blokkot.

Természettudományi szak külön nem látszik indokoltnak, az alkalmazott tudomá
nyok mindegyikéhez szükségesek az oda tartozó ismeretek.

Sajátos eszközei és problémái miatt indokolt lenne külön műszaki tagozatot 
szervezni. Még további szakosodási lehetőséget kínálnak a bio-tudományok: orvostudo
mány, állatorvostudomány, mezőgazdaság. A szakosodás megszüntetné a valljuk be 
gyakran formális, a témát, a problémát kellően nem érzékelő, csak címekben gondokodó 
tanulást, s egy alaposabb, elmélyültebb munkát tenne lehetővé.

4. Mindenfajta képzésben komoly figyelmet igényel a különböző tárgyakban okta
to tt ismeretek összehangolása. Egy szervesen összefüggő ismeretrendszert kell az oktatás 
természetéből adódóan tárgyakra „darabolni”, mely kettős veszéllyel járhat: bizonyos 
részek többszörösen ismétlődhetnek, ugyanakkor egyes anyagrészek elsikkadnak. Fontos 
feladat, hogy minden oktatni kívánt anyag szerepeljen, de csak egyszer, o tt viszont 
részletesen kerüljön tárgyalásra. (Persze ez nem mond ellent annak a jogos igénynek, 
hogy a különböző összefüggésekre rámutassunk.)

A tantárgyak összehangolása során lényegében kétféle eljárást kell végrehajtani. 
Azokat az ismereteket, melyek több stúdium illetőségi körébe tartoznak, célszerű egy 
bevezető kollégium keretében oktatni. Ilyen pl. a dokumentumtipológia, bibliometria, 
melyekre a tájékoztatáson kívül a katalogizálás, könyvtártan is támaszkodik. Vannak 
viszont olyan anyagrészek, melyek két stúdium határán helyezkednek el, így pl. a könyv
tártan több olyan témát tekinthet sajátjának, melyek megítélésünk szerint inkább a tájé
koztatási blokk illetékességébe tartoznak, ilyenek többek között a tájékoztatási progra
mok, tájékoztatási rendszerek és szervezetek.

Képzésünkben ezek a kérdések komoly figyelmet érdemelnek, mert csak jól össze
hangolt, megkomponált tananyag állhat össze szintézissé.

Az elmondottak a tájékoztatási stúdiumnak csupán néhány tartalmi kérdését ragad
ták ki, s nem érintettek olyan technikai és tárgyi problémákat, mint a szemléltető anya
gok, tankönyvtárak, könyvtári gyakorlatok stb. kérdései, melyek a hatékony oktatásnak 
szintén nélkülözhetetlen feltételei.

Rovó Aladár „A betű” c. könyvéből
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