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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁROSKEPZÉS ÉS A TANK Ö NYVTÁR...

ZSIDAI JÓZSEF

Az egyetemi könyvtárosképzés mai gyakorlatának egyik akut problémája a szakmai 
külvilággal való elégtelen kapcsolat.

A hallgatóság az ún. tanulmányi kirándulások és a rövid, nem eléggé célratörő szak
mai gyakorlatok, látogatások alkalmával tekinthet be egy-egy könyvtár életébe. Ezek az 
alkalmak azonban csak futó, múlandó képet adhatnak a könyvtárak belső világáról és 
sejtetni is alig tudják az ott folyó munka értékeit.

A hallgatók alapos tájékoztatása és orientálása érdekében az egyetemi tanszék, ill. 
képzés mellett létre kell hozni a gyakorló könyvtárak rendszerét, vagy intézményét.

Az itt következő írásban nem a jól elgondolt és érett korban levő tankönyvtári 
rendszert és annak működését idézem meg, hanem csak célzásokat illesztek az igenléshez. 
Hangosan kiáltok viszont — a tovább nem odázható — szakmai feladat kibontakoz
tatásáért.

A magyar könyvtárügy a jó szakmai felkészültségű káderek tekintetében egyre 
jobban szenved a hiánytól, ezt segítheti az egyetemi képzés és a szakma gyakorlati világá
nak az összefogása a tankönyvtári rendszer kiépítése útján.

Ideális helyzetben csak kiváló hallgatókat lenne szabad az egyetemre, így a könyv
társzakra bocsátani, illetve befogadni. Szerencsés pályaválasztás esetén is azonban az 
egészségesen kiteljesedő pályakép végigviteléig sok a kérdőjel. A könyvtáros pályán való 
megmaradásához és helytállásához nagyfokú szakmaszeretetre van szükség. E tekintetben 
az újabb nemzedékek bíztatásához és bizakodásához a helyes irányzékot leginkább az 
egyetemi oktatás állíthatja be. Ám nem lehet tudni, hogy vajon hiba-e,vagy megmásítha
tatlan realitás-e, hogy az egyetemi képzés a szakmai ismeretek súlykolására használja el 
csaknem minden erejét, és a szakma belső szépségeinek és vonzásainak megsejtetésére 
alig tud időt és energiát fordítani. Pedig akkor tapad jól az ismeret a tudatmezőre, ha az 
alkalmazás módja, mikéntje és értelme harmonikus egysébe olvad a felkínált tananyaggal.

Az embereket meg kell tanítani muzsikát hallani-érteni, rajzot, festményt elemezni 
és szobrot látni. Ugyanúgy meg kell őket tanítani szakmát, munkát kedvelni, szépnek 
látni, és hinni a munkavégzés értelmében és társadalmi hasznosságában. De ahogy a zene 
lelket gyönyörködtető titkait leginkább a zeneművek sokszori meghallgatásával lehet 
megfejteni és befogadni, ugyanúgy a könyvtáros szakmát is az élő könyvtári valóság 
megismerése útján lehet birtokba venni. Ezt a célt legeredményesebben — a már említett 
és — jól szervezett tankönyvtári hálózat szolgálhatja.
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A tankönyvtár kiválasztásának szempontjai

A tankönyvtári szolgálatra 10—12 könyvtárat kellene felkérni, illetve kijelölni.
Kívánatos, hogy a kiválasztásnál az alábbi szempontok érvényesüljenek:

— a könyvtárak önkéntesen csatlakozzanak ehhez a programhoz,
— a tankönyvtárak között valamennyi fontosabb könyvtártípus kapjon helyet (pl. 

a nemzeti könyvtár, egy-egy tudományegyetemi, műegyetemi, orvosegyetemi, 
agráregyetemi, főiskolai, továbbá: vállalati, kutatóintézeti és közművelődési 
könyvtár),

— a tankönyvtár legyen fogékony a korszerű szakmai törekvések iránt és ebbeli 
felkészültségét és hajlandóságát saját eredményeivel bizonyítsa is,

— és végül: a kijelölt könyvtár tűrhető munkakörülményeket tudjon biztosítani 
dolgozói számára (ezáltal a hallgatók majdani munkavállalási kedvét is kedvező 
irányba lehet befolyásolni).

A tankönyvtár feladatköre

A tanszék és a könyvtár között szoros, elevenen élő együttműködés valósuljon meg, 
melynek alapja a közös célt szolgáló személyes kapcsolat. Magától értetődik, hogy a fela
dat közel hozza egymáshoz a tanszékvezetőt és a könyvtárigazgatókat, de ez a kontaktus 
természetesen vezetői szintű, így csak program jellegű lehet. A gyakorlati munkakapcsolat 
a tanszék és a könyvtár egy-egy kijelölt dolgozójának egybehangolt munkáján keresztül 
megy végbe. Célszerű volna, ha a tanszék egy-egy oktatójához egy-két könyvtár tartozna. 
A könyvtár is kijelölné egyik munkatársát a gyakorlatvezetői teendők ellátására, aki az 
előbb említett tanszéki oktatóval dolgozna együtt. A praktikus szempontoknak az felelne 
meg, ha könyvtárszakot végzett, jó pedagógiai felkészültségű és vonzó személyiségű 
dolgozót lehetne megnyerni erre a munkára.

Ami a munka kötődését illeti, az tartalmas és változatos lesz az eddigi laza és heve
nyészett gyakorlattal szemben. Az együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a tanszék 
szinkronban legyen a könyvtári élet fejlődésével, vagyis idejekorán érzékelje a szakma 
különböző területein az irányváltás lényegét és szükségességét, amelyet a tananyag 
karbantartásánál lehet hasznosítani.

A szakmai kirándulások megmaradnak, de a látogatások tervszerű program szerint 
zajlanak le. Ezek centrumába a korszerű könyvtári technológiák megvilágítását kell állíta
ni, éspedig a társadalmi, ipari, gazdasági hasznosulás megmutatásával, kiemelésével.

A nyári szakmai gyakorlatokat szintén a tankönyvtárakban, és csakis ott szabad 
lebonyolítani. A minden egyes hallgatóra kiteijedő részletes menetrendet a gyakorlatveze
tő könyvtáros és a tanszéki instruktor közösen készíti el. A gyakorlatvezető azután a terv 
előírásai szerint irányítja a hallgató munkáját. Ha a fogadó könyvtárnak érdemi kapcso
latai vannak más intézményekkel (pl. vállalati tájékoztató részleggel), akkor azok megláto
gatását is programba kell állítani, mert ezáltal is a könyvtári tevékenység értékrendje 
jótékonyan hat a hallgató tudatára, formálódó szakmai szemléletére.
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Ezekben a könyvtárakban célszerű lenne némi béralapot képezni abból a célból, 
hogy a hallgatók a nyári szünidőben esetleg az előírt gyakorlaton felül is 1—1 hónapot 
dolgozhassanak elfogadható fizetség ellenében.

A könyvtári foglalkozásokat megelőzően a gyakorlatvezető gondoskodjék a hallgató 
szállásának, étkezésének és egyéb gondjainak időben történő megoldásáról is.

A szakdolgozati témák összeállításánál bátran kellene nyúlni a tankönyvtárak javas
lataihoz. A legideálisabb az volna, ha az a tankönyvtár adná a diplomamunka-feladatot, 
amelyben a hallgató a gyakorlati kurzust végezte. A téma valós legyen, újdonságot kínál
jon, a könyvtár legjelentősebb feladatai közé tartozzon és az intézményen belüli megol
dási, készenléti szint ne haladja meg az 50 %-ot, vagyis legyen olyan megmunkálható 
gyakorlati és elméleti anyag, amelynek továbbvitele a könyvtárnak is érdeke. A műszaki 
egyetemeken már régi gyakorlat, hogy a szakdolgozati témákat a fejlesztésre váró kérdé
sek megoldására az üzemek adják meg, és ebben az esetben a konzulensek is üzemi 
emberek.

A gyakorló könyvtárat be kell kapcsolni az oktatásba. Erre több lehetőség kínálko
zik, itt csak kettőt említek fel. A tanszék meghívhatná a könyvtár igazgatóját, gyakorlat- 
vezetőjét, vagy valamelyik jó felkészültségű munkatársát egy-egy oktatási évben egy-egy 
előadás megtartására olyan témakörben, amelyben a szóban lévő könyvtár új úton jár, 
szép eredményeket er el és amelyek összességükben lelkesíteni képesek, magával ragadják 
az odafigyelő elmét. Természetesen az ilyen találkozás a könyvtárban is történhet, sőt! 
— Másodszor pedig a tananyag építésében segíthetnek a tankönyvtárak — miként erre már 
utaltam —, vagyis alkotó közreműködésük szinte nélkülözhetetlen, mert napjainkban 
néhány könyvtár példát sugárzó forrás lehet a korszerű oktatás alakításához.

Horst Kunze .Alles für das Buch” c. könyvéből
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