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A K ÖNYVTÁRO SK ÉPZÉS N ÉH Á N Y  K ÉR D ÉSÉR Ő L,
ÁZ EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI KÉPZÉS VISZONYÁRÓL

TÓTH GYULA

Távolról sem a teljesség igényével összeállított, a cikkhez csatlakozó irodalomjegy
zék is több következtetés levonására alkalmas. Miként az oktatásügyben általában, ügy 
a könyvtárosképzés terén is többször kellett foglalkozni a korszerűsítés kérdéseivel. 
Tehát a munka nem most kezdődött, de sajnos eddig nem jutott el a megoldásig. Ha van 
mire építenünk, akkor egyrészt nem kell mindent újra felfedeznünk, sőt kötelességünk 
építeni rá, másrészt a megváltozott körülmények közepette igyekeznünk illik mindannak 
megvalósítására, ami jó, előremutató, de valamiért korábban elakadt a gyakorlatba való 
átültetése.

Ha összeadnánk a jegyzékbe felvett írások teijedelmét, ugyancsak tiszteletreméltó 
lapszámot kapnánk. A Könyvtártudományi Tanulmányok 1970-ben megjelent kötete 
majdnem teljes egészében a képzéssel foglalkozik. De tematikusnak tekinthető a Könyvtá
ri Figyelő 1973. 1. száma is. Feladatunk tehát most inkább az, hogy utaljunk a korábbi 
munkák hasznosítható elgondolásaira, vessük össze mai nézeteinkkel, s építsünk a nemzet
közi tapasztalatokra. A képzés múltjának és jelenének — egyébként helyénvaló és több 
oldalról szükséges — bírálata közben azonban ügyeljünk arra, nehogy azon erőknek mal
mára hajtsuk a vizet, melyek már korábban is — Európában, de bizonyos értelemben 
világszerte egyedülállóan — megkérdőjelezték az egyetemi, vagy általában a felsőfokú 
könyvtárosképzés szükségességét, csökkentették a hallgatói létszámokat, véletlenre bízták 
a hallgatók kiválasztását, megkurtították a képzési időt, s vele nyilván a tartalmat is. 
Az eléggé egyoldalú elmarasztalás, divatos szapulás helyett szerencsésebb volna a „hogyan 
lenne jobb” szellemében foglalkozni a témával.

Az egész világon és minden szintű képzésben a „hogyan tovább” kérdése foglalkoz
tatja az utóbbi évtizedekben az illetékeseket. Pedig évezredek óta csiszolódó iskolarend
szerről van szó, s évezredek óta alakuló tudományok terén gyűltek meg a bajok a jelen és 
a jövő igénye, valamint az oktatás által nyújtott-nyújtható elő- és felkészítés különböző
sége, ellentmondásai miatt. A kihívásra általános érvénnyel szocialista közoktatáspoliti
kánk 1972-ben megkísérelte a választ megadni. Azt most nem szükséges részletezni, de 
talán nem árt emlékeztetni rá. Útmutatásait a könyvtárosképzésben is megszívlelhetjük.

Az előzőket figyelembe véve talán az élethivatásként és oktatható-oktatandó 
ismeretkörként alig egy-két évszázados szakmánk (sőt hazai viszonylatban a képzés alig 
néhány évtizedes!) esetében a gondok is érthetőbbek. Vállalva a szimplifikálás vádját: 
a könyvtári és tájékoztatási intézményeknek az utóbbi évtizedekben tapasztalt nagyará
nyú mennyiségi és minőségi fejlődése — megítélésünk szerint — óhatatlanul eredményezte
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a könyvtárakról, az olvasási szokásokról, informálódási igényekről stb., valamint mind
ezeknek gazdasági-társadalmi-kulturális beágyazottságáról stb., stb. szóló ismeretek 
nagymérvű növekedését. Ráadásul, mivel ezek az ismeretek nem eléggé letisztultak, 
rendszerezettek, talán ma még kevésbé tudjuk-tudhatjuk, mit és hogyan tanítva készíthet
jük fel a jövendő szakemberét. A másik oldalról: az intézmények növekedése, az ott 
folyó tevékenység bonyolultabbá válása következtében az egyes munka- és tevékenységi 
körök erőteljesen differenciálódtak. Véleményünk szerint éppen ez okozza a kereslet 
(a gyakorlat) és a kínálat (képzés) közti konfliktusok egy részét, vagyis miközben a szak
ma egyre türelmetlenebbül követeli a részfeladatokra kiképzett, sőt begyakoroltatott új 
szakembereket, a képzés előtt ott tornyosul a kérdés — az ismeretek növekedése és 
a képzési idő viszonylagos állandósága mellett, milyen mértékig tanítson és gyakorol
tasson be. Nyilvánvaló, hogy a „mindent” tanítás igényén már jócskán túl vagyunk. 
Ezért a gyakorlat (a munkaadók) érthetően a fölösleges ismeretek elhagyását követeli. 
Csakhogy: országunk méretei és a pályánkon foglalkoztatottak viszonylagosan kis száma 
miatt a képzést vajon mennyire lehet differenciálni? Éppen ezek miatt a magunk részéről 
hajiunk arra, hogy a közoktatáspolitikai koncepció szellemében, más ismeretkörökhöz 
és szakmákhoz hasonlóan a könyvtárosképzésben, még felsőoktatási szinten is, egyre 
inkább „csak” a közös alapokat, „a szakmai általános műveltsége^!)” lehet nyújtani és 
megkövetelni. A későbbiekben erre építhetően és konvertálhatóan az egyénnek szükséges 
megszereznie — már a gyakorlatban, önképzés vagy specializáló továbbképzés keretében — 
az adott munkakörökhöz szükséges szakismereteket, jártasságokat és készségeket. Jó 
lenne már végérvényesen belátni, hogy a képzés szakmára és nem munkakörre történik! 
Senki és semmi nem menti fel a munkahelyeket, vezetőket, gyakorlott munkatársakat 
a saját feladataik alól. Ma már az összes szakma esetében a felsőoktatási intézmények nem 
vállalnak többet, mint az alapok, a megfelelő látás- és gondolkodásmód, szemlélet leraká
sát, továbbá az egyéni és/vagy intézményes továbbképzéshez szükséges módszerek nyújtá
sát. Többet a könyvtárosképzés egyik intézményétől sem lehet elvárni.

Ha száinbavesszük könyvtárosképzésünk harmincéves „múltját” , akkor részletesebb 
kifejtés és bizonyítás nélkül is bízvást kimondhatjuk: a különböző szintű és időtartamú 
képzési formák képe ugyancsak tarka. Az még érthető és a körülményekkel magyarázha
tó, hogy az alapfokú képzés többféle változatától a felsőfokú képzés ugyancsak eltérő 
változatú formáiig különböző képzési formák alakultak ki. Az már kevésbé, hogy ezek 
egy része nem az állami oktatáson, hanem a könyvtári „beltenyészeten” belül (tanfolya
mokon) zajlott. Ez összefügg azzal, hogy milyen tekintélyt sikerült kivívnia a szakterület
nek, meg azzal is, hogy a különböző képesítési jogszabályok nem megjelölték a képzési 
célokat, hanem utólag, több-kevesebb sikerrel próbálták az igen vegyes képesítettségi 
helyzetet valamiként rendszerbe foglalni.

Л múltba pillantás további tanulsága, hogy a kronológiailag különböző időpontok
ban indult és létezett képzési formákat és képesítési szinteket érdemben először a III. 
országos könyvtárügyi konferenciára készülve tekintették á íj összehangolni egy külön 
erre a célra létrehozott bizottság próbálta,10 gyakorlatilag azonban ennek javaslatait sem 
sikerült -  kielégítő mértékben és módon — a gyakorlatba átültetni.
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Az előbbiekből részben következően egy-egy képzési forma tartalmát (tantervét) 
nem annyira a képzési célhoz szabták (ilyenek többnyire nem is nagyon voltak!), hanem 
egy valamikor kialakult tantervet variáltak, bővítettek, vagy szűkítettek. Valószínűleg 
ezzel is függ össze képzésünknek az a másik vonása, hogy a különböző képzési formák 
lényegében zsákutcát képeztek (néhány áthidaló megoldást leszámítva), egyik szintből 
a másikba átlépve szinte mindent élőiről kellett kezdeni (legfeljebb a tananyag egyes 
részei „könnyebbek” voltak az egyén számára).

Eddigi képzési helyzetünk és a befolyásoló tényezők számbavételekor nem feled
kezhetünk meg arról sem, hogy az összefoglaló (monografikus) munkák hiánya, ill. 
elavultsága zavarja megfelelő segédletek kialakítását, az ilyenek „barkácsolása” elvonta 
a figyelmet alapvető didaktikai feladatok összefoglalásától, kidolgozásától. A sietség 
miatt tantervek készítésekor többnyire le kellett mondani alapvető tantervelméleti meg
fontolások érvényesítéséről. Most jó lenne nem elfeledkezni arról, hogy megfelelő tanter
vet a nevelési-képzési cél tisztázása, a tanítható ismeretek számbavétele, a részletesen 
kidolgozott feladatrendszer, a társadalmilag szükséges (szak)műveltség és a képzési kere
tek egymásra vetítése nélkül aligha lehet készíteni. Ebből az is következik, hogy bizonyos 
adottságokkal és megfontolásokkal számolnunk kell. így pl. azzal, hogy a könyvtáros- 
képzés az állami oktatás keretében történik, mégpedig vagy társszakkal összekapcsolva, 
vagy már megszerzett diploma után posztgraduálisan, s a hivatásos (főfoglalkozású) 
könyvtárosokat a felsőoktatás keretében képezik ki. Ebből az is következik, hogy figye
lemmel kell lenni a magyar felsőoktatás jellemzőire: az időtartamra, a közös tárgyak, ill. 
a társszakok követelményeire stb. Tehát úgy álmodozzunk, hogy közben ne feledkezzünk 
meg a realitásokról sem.

Ha egyetemi és főiskolai képzésünk viszonyára, tartalmi azonosságaira és különbö
zőségeire akarunk rátérni, itt is hangsúlyozni kívánjuk, hogy semmit nem akarunk újrafel
fedezni, vagy kitalálni, legfeljebb emlékeztetni, megerősíteni. A nemzetközi viszonyítás
hoz utalunk irodalomjegyzékünk megfelelő (13. és 15.) tételeire, valamint a Könyvtári 
és Dokumentációs Szakirodalom idevágó referátumaira. Ebből szeretnénk kiemelni 
azokat a vonásokat, melyek azt bizonyítják, hogy a legtöbb országban a felsőfokú (hivatá
sos) könyvtárosképzés kétlépcsős. Ez lényegében megfelel a mi egyetemi és főiskolai 
képzésünknek. Ebből pedig az következik, hogy nemcsak konstatálni kell a kettő létezé
sét, hanem nagyon komolyan összekapcsolni, de legalábbis összehangolni. (Ld. irodalom- 
jegyzékünk 15. és 16. tételét.) Véleményünk szerint az összekapcsolás azt jelentené, 
hogy egyrészt a főiskolai képzés adná a külföldön szokásos szakvizsgát, míg az egyetemi 
szint egyetemi oklevelet. Továbbá ezzel egészséges szelekciót lehetne érvényesíteni, 
mégpedig mindkét irányban: a legkiválóbb főiskolai hallgatók 3—4 szemeszter után átlép
hetnének az egyetemre és viszont, a gyengébb egyetemi hallgatók a főiskolán fejeznék 
be tanulmányaikat, vagy az egyetem adhatna 8 félév után főiskolai oklevelet (szakvizsgá
ról bizonyítványt). Ha ez a társszakok miatt nem lehetséges (bár úgy tűnik, hogy a pedagó
gusképzésben is igyekszenek közelíteni az általános és középiskolai tanárképzést), akkor 
az összehangolás az eddigi zsákutca jelleget küszöbölné ki, a tanterveket egymásra építené
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és szükségszerűen igényelné az egyetemi és főiskolai tanszékek mind szorosabb együtt
működését (amire persze eddig is voltak — bár eléggé halvány — jelek).

Úgy véljük, hogy az előbbi megoldás nem mondana ellent annak az izmosodó 
koncepciónak sem, mely az ún. „Y” modell bevezetésében látja a képzés és a gyakorlati 
igények összehangolását. Sőt, az elágazások, a specializálódási tendenciák, ill. lehetőségek 
képezhetnék az egyik fajta különbségtételt az egyetem és a főiskola között.

Az egyetemi és főiskolai képzés egyezéseit és különbözőségeit ugyanis több oldalról 
is elemezhetjük. Hangsúlyozzuk, itt sem akarunk mindenáron új utakat bejárni, számo
lunk korábbi munkálatok úttaposásával. (Ld. 7., 10. és 15. tételét irodalomjegyzékünk
nek.) Vagyis elfogadjuk, hogy különbséget lehet tenni az ellátandó szakterület 
(intézménytípus) tartalmi követelményei, a munkakörök jellege, a feladatok színvonala 
szerint. Persze ez is eddig a pontig egyszerű, csakúgy mint az a másik és szemléletes meg
fogalmazás, hogy az egyetemi képzés és a főiskolai úgy viszonylik egymáshoz, mint 
a szakmérnök és az üzemmérnök képzés. Sokkal nehezebbé akkor válik a dolog, mikor 
ezeket az elvi megközelítéseket megpróbáljuk lefordítani a „mit” tanítani, ,hogyan” 
tanítani, vagy a Jiogyan bontsuk az ismereteket" tantárgyakra, milyen követelményeket 
támasszunk, milyen készségeket és jártasságokat igyekezzünk kialakítani stb. kérdésére. 
Vagyis konkretizáljuk, tantárgyakra, óra- és vizsgatervekre bontjuk az elsajátítandó isme
reteket, s mindezt a különböző képzési szintek szerint. Ehhez jó lenne fogódzóul, ha 
részletes pályaképre, munkaköri leírásokra hagyatkozhatnánk, vagy korszerű képesítési 
utasításra építhetnénk. E pillanatban azonban egyikkel sem rendelkezünk, legfeljebb 
most is szorgalmazhatjuk elkészítésüket. Ha az általunk ismert (1978. közepi) állapotá
ban vesszük pl. figyelembe a képesítési utasítást, ill. az azzal kapcsolatos munkálatokat, 
akkor úgy tűnik, hogy a főiskolai végzettséget minden beosztáshoz alkalmasnak tekintik, 
kivéve a magasabb vezetői munkaköröket, itt a főiskolai végzettség csak — a 4/1977. 
KM— MüM rendelet szerinti — „c” kategóriájú intézményekben elegendő. Tehát a főisko
lai képzésnek egyszerre kell megcéloznia a nagyobb országos vagy regionális funkciót 
betöltő könyvtárak beosztott, tehát részfeladatokat végző munkaköreit, valamint a meny- 
nyiségben nagyobb létszámú kisebb helyi funkciójú könyvtárak (egészen az egyszemélyes 
könyvtárakig) mindenféle tennivalóit.

Ha ezt vesszük alapul, akkor megint csak eléggé általános formulákhoz jutunk: 
az egyetemi képzésnek a nagyobb léptékben gondolkodó, elméletileg és történetileg 
jobban megalapozott ismereteket kell nyújtania; ezzel szemben a főiskolai képzésnek 
jobban kell ügyelnie a jártasságok és készségek (már önmagukban ezek a fogalmak is 
nehezen értelmezhetők!) kialakítására. Továbbá ugyanezen megfontolások más aspektus
ból figyelmeztetnek arra, hogy az alapképzés szintjén a könyvtártípusokra, ill. a munka
körökre szóló speciális képzésben csak nagyon óvatosan^járhatunk el, különösen a nappali 
képzésnél.

Visszatérve a szakmérnök és üzemmérnök hasonlathoz — ez egyszerre szemléletes és 
zavaró is. Szemléletes, mert utal az elméletibb, önállóbb gondolkodást igénylő, tervezést 
elősegítő, szervezeteket és rendszereket irányító munkához szükséges ismereteket nyújtó 
képzésre, ill. a főiskolai képzésnél a gyakorlati, napi manuális) feladatok ellátására 
előkészítő tartalmú oktatásra. Zavaró, mert a szakmérnök, ill. az üzemmérnök kategóriák
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szakmánkra vonatkozó behelyettesítéséhez hiányoznak a biztos fogódzók. Bármennyire 
is differenciálódott szakmánk, a mérnökihez képest kevéssé. Pontosabban: jobban körül 
tudjuk határolni, hogy milyen tevékenységekhez kell betanított, tehát nem szakképzett 
és melyekhez szakképzett munkatárs. (Csak zárójelben: örvendetesen szaporodnak azok 
az állásfoglalások, melyek azt hangsúlyozzák, hogy mely feladatok ellátásához nem szük
séges szakképzettség, s ezzel sajnos néhol mintegy azt is sugallják, hogy nem is kell olyan 
sok szakképzett. De ezek a nézetek sokszor csak azt veszik észre, hogy mihez nem kell 
szakképesítés, s azt kevéssé, hogy hányán töltenek be szakképzett munkakört megfelelő 
képzettség nélkül. Ezek a gondok azonban már szervezési, gépesítési stb. anomáliák!)

Abban, hogy hogyan viszonylik egymáshoz az egyetemi és a főiskolai képzés tan
terve, ugyancsak találkozunk bővebben10 kifejtett nézetekkel, csakúgy mint alapelvek 
megfogalmazásával/5 ill. rendelkezünk bizonyos helyzetképpel a külföldet illetően 
(14., ill. 13. tétel az irodalomjegyzékben). Sokkal többre most és itt sem vállalkozhatunk, 
konkrétan és részletesen kimunkálni csak aprólékos munkával, több ember (egy-egy rész
terület szakértője-kutatója, gyakorlati szakemberek és oktatók) közreműködésével lehet. 
Általános elvként minden valószínűség szerint elfogadhatók azok az álláspontok (hazaiak 
és külföldiek), melyek szerint egyrészt vannak olyan ismeretek, tárgyak, melyek mindkét 
képzésben azonosak, aztán olyanok, melyek csak az egyetemi (esetleg csak a főiskolai) 
képzésben szerepelnek, végül olyanok, melyek az egyetemi képzésben elméletibb, a főis
kolaiban gyakorlatibb megközelítésben oktathatók-oktatandók. Vagyis tantervelméleti 
megfogalmazásban: a könyvtárosképzés tanterveinél célszerű egyszerre lineáris, továbbá 
spirális tantervi struktúrát alkalmazni. Eddig a pontig ugyancsak nem nehéz egyetérteni. 
Ha konkrétan és részleteiben meg kell jelölni, hogy melyek a közös, vagy az eltérő ismere
tek, sőt egyáltalán mely ismerettartományok képezik a könyvtárosképzés tartalmát — már 
ismét nehezebb a dolgunk. Meg kell tehát találni a legkisebb „közös többszöröst” , mely
nek ismerete minden szinten szükséges, ha úgy tetszik: hozzátartozik a könyvtáros álta
lános műveltségéhez. Ügy tűnik, hogy ennek egyik része az ún. alapozó tárgyakból 
(művelődéselmélet, -politika, az emberi közlés és befogadás történelmi fejlődése, szocio
lógiája stb.) másrészt az ún. szűkén vett („hagyományos”) könyvtári szaktárgyakból 
(dokumentumismeret, gyűjteményszervezés, feltárás, tájékoztatás stb.) tevődik össze. 
Amikor emellett foglalunk állást, gyakorlatilag és alapvetően elfogadjuk az „1972-es 
bizottság” 10 koncepcióját, és javasoljuk is a további munkálatok alapjául. Két dolgot 
viszont hangsúlyozni kell. Az egyik: a főiskolai képzés 6 éves tapasztalata arra utal, hogy 
egyrészt nem célszerű nagyon sok, elaprózott tantárgyra bontani a közvetítendő ismeret- 
tartalmakat, s szakmai terminológiánk bizonyos zavarai miatt (legalább „belső használat
ra”, a tantervnél részletesebb programban) hasznos részletesebben kifejteni, hogy bizo
nyos szakkifejezéseket egyöntetűen értelmezzünk. A másik megjegyzés: minthogy 
a munkakörökre képzést, a „fölösleges” ismereteket nem tartalmazó képzést támogató 
hangok erősen felerősödőben vannak, hangsúlyozni kell az általános műveltség (hétköz
napi és szakmai értelemben egyaránt) fontosságát. Nem szabad megfeledkezni arról, 
hogy vannak ismeretek, készségek, melyek közvetlenül naponta nem kerülnek felhaszná
lásra, de hozzátartoznak a könyvtáros „személyiség” kialakulásához. Másként: ha más 
szakmák esetében éppen a könyvtárosok ellenségei a szakbarbárságnak, akkor saját
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házunk táján se követeljünk szakbarbárképzést, a praktikusság ne váljék prakti- 
cizmussá.

Nemrégiben egy magánbeszélgetésben elhangzott a kérdés: ugye a főiskolai képzés
ben csak letisztult, egzakt ismereteket oktatnak? A vita elől kitértünk, de magunkban 
végiggondoltuk, s feltettük a kérdést: akkor vajon mi maradna, amit ilyenformán oktat
hatnánk? Más szakmákat (tudományokat?!) meghaladó gyorsasággal feleződnek 
a „könyvtárosi ismeretek”, válnak elavulttá korábban egzaktnak tűnő tételek. Ebből az 
is következik, hogy főleg az egyes tantárgyak tartalmát, sőt azt is, hogy mely tantárgyakat 
oktatunk — eléggé flexibilisen célszerű meghatározni, mert évente nincsenek tantervi 
munkálatok, s kisebb bűnnek látszik „megalapozott hipotézisként” oktatni dolgokat, 
mint a holnap szakemberének már ma meghaladott ismereteket nyújtani.

Végül megemlítjük, hogy néha a könyvtárosképzés tanterveitől kérnek számon 
olyan ismerettartalmakat, vagy készségek kifejlesztését, melyeket a társszakok, vagy az 
ún. közös tárgyak körében jobban elsajátíthatnak a hallgatók (pl. egyes tudományok 
történeti fejlődése, mai állása és kutatási tendenciái, problémái, ill. logika, vagy általános 
lélektan, pedagógia). Megítélésünk szerint itt egyrészt az a feladatunk, hogy óratervünket 
összehangoljuk, másrészt felhívjuk a társtanszékek figyelmét arra, hogy a könyvtárosság
hoz mely részek erőteljesebb kifejtése vagy gyakoroltatása lenne fontos és célszerű.

Tartunk tőle, hogy ismét a témát általánosságban megközelítők számát szaporítot
tuk. A konkrétabb és részletesebb kifejtés hosszabb időt és sokkal több ember összefogá
sát, aprólékos munkáját igényli. Ugyanakkor ugyancsak időszerűnek érezzük, hogy 
a könyvtárosképzés egyfajta korszerű szervezetbe foglalása kapcsán itt az idő a tartalmi 
követelmények rendszerbe foglalására is. Hogy a téma aktuális, azt mutatja egyrészt az, 
hogy az IFLA már évekkel ezelőtt szükségét érezte az egyes országok ezirányú munkála
tait segíteni*3 másrészt ismereteink szerint világszerte ismételten felmerül a képzés prob
lémája. Úgy véljük, hogy e tekintetben is nagyon fontos és hasznos a külföldi törekvések 
alapos és rendszeres figyelemmel kísérése. Jó tíz évvel ezelőtt Horváth Tibor hívta fel 
a figyelmet arra, hogy a gépesítés megteremtését nemcsak a belső igények, hanem a nem
zetközi rendszerekhez való csatlakozás, azok előnyeinek hasznosítása parancsolóan 
előírja. Úgy véljük, a könyvtárosképzés nemzetközi törekvéseihez való csatlakozás ugyan
ilyen érdekünk.
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