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KITEKINTÉS

K ÖNYVTÁRO SK ÉPZÉS SK ANDINÁVIÁBAN

KATSÁNYI SÁNDOR

A 70-es évek elején minden Skandináv országban megújították a könyvtárosképzés 
rendszerét; ekkor alakult ki az angolszász mintától eltérő „skandináv modell”. 
A reform kezdetéről korábban Vadász Ferencné referált a K ö n y v tá r i F igyelő  hasáb
jain.1 Az itt következő szemle az évek során kikristályosodott képzési rendszer 
néhány fontos vonását ismerteti, elsősorban a dán és a norvég helyzet alapján.

Szervesen fejlődő, erős intézmények

Körültekintve a látókörünkbe eső könyvtárosképzési rendszerek között azt látjuk, 
hogy alapjaiban kétféleképpen lehet megfelelni a könyvtári munkaerő mindegyre növek
vő szükségletének: üj meg üj képzési helyek létrehozásával, vagy pedig a meglévő egy vagy 
néhány képzési intézmény továbbfejlesztésével. Skandináviában az utóbbi utat választot
ták, az organikus fejlődés mellett döntöttek. Az iskolarendszerű képzést nem a könyvtár
ban szervezett szaktanfolyam mellett hozták létre, hanem a szaktanfolyamod/ növesztet
ték ki. A mennyiségi igények jelentkezésére nem egyre több oktatási hely létesítésével 
feleltek, hanem az oktatók és hallgatók számának emelésével. A szerteágazó igényekre 
sem sok különféle intézmény létrehozása, hanem az oktatási programok szerteágaztatása 
volt a feleletük. A könyvtárügynek ugyanakkor természetesen szívós — és nem is mindig 
eredményes — harcot kellett vívnia előbb az iskolarendszerű szakoktatás bevezetéséért, 
majd a főiskolai rang elnyeréséért.

így jöttek létre Északon a kapacitásukat és külső megjelenésüket tekintve egyaránt 
impozáns méretű centralizált nemzeti könyvtárosiskolák. Az oslói állami könyvtároskép
ző iskola négyszintes önálló épületében 18 főfoglalkozású oktató dolgozik; könyvtáruk 
olvasótermében 140 hallgatót tudnak leültetni. A koppenhágai könyvtárosiskola 6 emele
tes épületében 60 főfoglalkozású dolgozó tevékenykedik (oktatók, könyvtárosok stb.); 
az"áuditorium maximum 600 hallgatót fogad be, a könyvtár központi olvasóterme pedig 
160 férőhelyes.
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Nappali képzés

A képzés uralkodó formája — néhol kizárólagos formája — a nappali képzés. A már 
munkaviszonyban álló fiatalok is vállalják a 3—4 éves tanulmányi időt — ezt a vállalást 
az iskolák ösztön dg rendszere lehetővé, a könyvtárak bérezési rendszere pedig kívánatossá 
teszi. Az anyagi befektetéseket nagyon is racionálisan mérlegelő északiak — az iskolák és 
a hallgatók egyaránt — úgy ítélik meg, hogy a nappali képzés jó befektetés.

A norvég állami könyvtáros iskolába évente kb. 500-an jelentkeznek, jelentős részük 
olyan fiatal, aki valamilyen ok miatt nem tudott bejutni az egyetemre. Évente 120 hallga
tót vesznek föl. (A kiválasztás alapja elsősorban a középiskolai tanulmányi eredmény; 
azon kívül a könyvtárosi, illetve közművelődési tevékenység.)

Dániában évente 300 nappali hallgatót vesznek fel a közművelődési könyvtári tago
zatra, 60—70-et a szakkönyvtárosira. (Ezen kívül van a szakkönyvtárosok posztgraduális 
képzése.)

összehansolításul: Magyarországon az 1980/81-es tanévre a felsőoktatási intézmé
nyek könyvtáros szakán — nappali tagozaton — összesen 43 felvételi helyet hirdettek 
meg. Ugyanakkor a 4 millió lakosú Norvégiában 120 hely, az 5 millió lakosú Dániában 
360 hely váija a jelentkezőket.

Az Y modell

Tan terveik felől közelítve a skandináv könyvtárosképző iskolákhoz, először a közös 
keretben és alappal történő kettős irányultságú képzés következetes megvalósítása tűnik 
szembe.

Az Y modell legtisztább — bár kissé merev — megvalósítása a svéd könyvtáros főis
kolán történt, ahol az első három év tananyaga egységes, míg a negyedik év közművelő
dési-, illetve szakkönyvtárosi ismereteket nyújt kétfelé ágazó tagozatban. A svéd szak
könyvtárosok azonban nem találják megfelelőnek a 3:1 arányt; keveslik az egyetlen 
szakosított évet.

Rugalmasabb és arányaiban is más megoldást választott a norvég iskola. Itt a 3 tan
évből csak az első jelenti az általánosan kötelező közös alapot; a második év kezdetétől 
már külön válik a két tagozat. E két év alatt háromféle stúdium folyik: 1. A közművelő
dési, illetve a szakkönyvtári tagozat hallgatói számára kötelező (ilyen a 2—3. év anyagának 
csaknem fele ) 2. Mindkét tagozat számára kötelező (vagyis a közös alap folytatása ) 
3. Fakultatívan választható speciális stúdiumok egy-egy részterület köréből.

A legmesszebbre ment a két irányzat szétválasztásában a dán iskola. Itt kezdettől 
elkülönülve folyik a közművelődési tagozat — az ő terminusukkal: szektor — (4 év) és 
a szakkönyvtári tagozat oktatása. (Az utóbbiba főiskolai szakmai képesítéssel rendelke
zők jelentkezhetnek; szintén 4 évig tart.) A mindkét tagozat részére egyaránt kötele
ző stúdiumokon kívül egyes tárgyakat csak a közművelődésiek hallgatnak (pl. könyvtár
szociológia, gyerekkönyvtár, szociális könyvtári munka), más tárgyakat csak a szakkönyv
tárosok. A két irányzat szétválasztásában talán túl messzire is mentek, legalábbis annak
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a dán könyvtárügyi bizottságnak a véleménye szerint, mely a két eddigi szekció számára 
egységes alapképzés bevezetését javasolja.

Gyakorlati vagy elméleti irányultság?

Az 50-es és 60-as évek hangsúlyozottan gyakorlati képzése után a 70-es évek 
reformja az elméleti képzést erősítette. Továbbra is követelmény maradt azonban 
a könyvtárakban végzett gyakorlat: Dániában a 8 szemeszterből kettőt kötelesek könyv
tárban tölteni mind a közművelődési, mind a szakkönyvtári szekció hallgatói, Norvégiá
ban pedig mindhárom év végén 4 -4  hetet gyakorolnak, részletesen kidolgozott program 
alapján. Mivel azonban a könnyen elsajátítható, rutin jellegű könyvtári munkák végzői
nek képzésére külön formát rendszeresítettek (pl. Norvégiában taneszközökkel igen jól 
felszerelt levelező tanfolyamot), és az ilyen munkát végzők munkaköri besorolás szem
pontjából is elkülönülnek a képzett könyvtárosoktól, így a szakképzéssel szemben 
nagyobb elméleti követelményt lehetett támasztani. A szakkönyvtárosi irányultságú 
képzésben alapozó szerepet játszik az informatika (pl. Dániában: Kommunikációelmélet; 
Informatika; Norvégiában: Információkereső rendszerek, 120 óra; Rendszerszervezés, 
programozás, 120 óra stb.). A közművelődési képzés alapozásában fontos szerep jut 
a szociológiának (Dánia: Művelődés- és könyvtárszociológia; Norvégia: Bevezetés a szocio
lógiába, Svédország: Szociológia, Könyvtárszociológia stb.) —, valamint a pedagógiának 
(Norvégia: Pedagógia, oktatásügy, 120 óra; Svédország: Oktatáspolitika stb.)

Nagy hangsúlyt helyeznek a külföld könyvtárügyének megismerésére. Már az alap
fokú (könyvtárkezelői) vizsgán is követelmény a szomszédos skandináv államok könyvtár
ügyének ismerete. A könyvtárosiskolákon mindennapi munkaeszköz a szomszéd népek 
nemzeti bibliográfiája. A nyelvismeret terén magas követelményekkel lépnek fel. 
Svédországban és Norvégiában több tárgyat angol nyelvű tankönyvből tanítanak. Kötele
ző az orosz nyelv tanulása is. (Dánia, 120 óra; Norvégia, 60 óra.)

A skandináv tantervek tanulmányozása arról győzi meg az olvasót, hogy a korszerű
ség, az elméleti igényesség és a gyakorlati követelményeknek való megfelelés nem egymást 
kizáró fogalmak.

Oktatási módszerek

Legszembetűnőbb a csoportmunka különféle változatainak el terjedtsége. A hallga
tók képzési idejük alatt sokkal gyakrabban kapnak és oldanak meg kollektív feladatot, 
mint ahogy az a mi oktatási gyakorlatunkban meghonosodott. A helyzetgyakorlat és 
a helyzetelemzés is oktatási módszer.

A csoportmunka a vizsgán is polgárjogot nyert. Oslóban pl. a vizsgának négy formá
ja váltakozik: 1. Csoportmunka, ahol a közösség együttesen oldja meg a feladatot. 
2. Konkrét könyvtári munkafeladat — mint vizsgafeladat — egyéni elvégzése. 3. Egyéni 
írásbeli vizsga. 4. Egyéni szóbeli vizsga.
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A könyvtárkezelők képzését Norvégiában levelező formában végzik. Ez valóban 
levelezést jelent: a tanfolyam résztvevői munkafüzeteket kapnak, egy-egy munkafüzet 
anyagának elsajátítása és a benne szereplő írásos feladatok elvégzése és beküldése után 
kapják meg az új feladatokat tartalmazó új füzetet, ö t  füzet szolgál a mindenki számára 
kötelező alapismeretek elsajátítására, a további füzetek a betöltött munkakörnek megfe
lelő sajátos ismereteket biztosítják.

Ami hiányzik

Imponáló eredményei mellett adósság is terheli Skandinávia könyvtárosképzési 
rendszerét: Finnország kivételével sehol sem sikerült megvalósítani az egyetemi szintű 
képzést.

Finnországban kétszakos nappali képzés folyik, a könyvtárosi (és informatikai) 
ismereteket a könyvtártudományi és informatikai tanszék oktatja. A többi skandináv 
államban az egyetemi szintű szakképzettség megszerzésének két útja van: tanulmányok 
folytatása valamelyik külföldi egyetemen (nyelvi okokból többnyire az angolszász egye
temek látogatottak), vagy az egyetemi szakképesítés megszerzése, és a könyvtárban való 
elhelyezkedés után posztgraduális könyvtárosi képesítés megszerzése. Az állami könyv
tárosi iskolák rendszeresen szerveznek ilyen tanfolyamokat a más irányú szakképzettség
gel rendelkezők számára. A koppenhágai iskolában 350 órás tanfolyamon vehetnek részt 
a nem-könyvtárosi diplomás szakemberek, Oslóban 200 órás tanfolyamot szerveztek 
részükre, melyet intenzív levelező képzés és vizsgadolgozat írása egészít ki. A posztgra
duális képzésnek ez a formája azonban egyik államban sem vált be. A 80-as évek könyv
tárosképzési reformjait előkészítő hivatalos dokumentumok mindenütt az egyetemi szintű 
képzés megvalósítását sürgetik. Dániában a kulturális miniszter által kinevezett Könyvtár- 
ügyi Bizottság a könyvtárosképzés 1980-as reformjában az egyetemi szintre emelés 
mellett száll síkra, Norvégiában szintén az egyetemi szakvizsga szintjére kívánják emelni 
az Oslóban folyó képzést.

Továbbképzés

Nem meglepő, hogy az északi országok erőteljes, központosított könyvtárosképző 
iskolái a továbbképzésből is viszonylag nagy részt tudnak vállalni. (Sokkal többet, mint 
a mi főiskolai tanszékeink együttvéve.) Dániában a könyvtárosképző iskolában folyik 
a speciális szakterületek dolgozóinak továbbképzése. Itt nyernek sajátos ismereteket a 
gyermekkönyvtárak, a betegkönyvtárak, a zenei könyvtárak stb. dolgozói. Az iskola 
továbbképző tanfolyamain évente mintegy ezer könyvtáros fordul meg. Norvégiában 
a könyvtárosképző iskolában folytatott továbbképzés jellegzetes formája az 1 —2—3 napos 
konferencia időszerű szakmai témákról. 1979-ben pl. 19 ilyen konferenciát szerveztek, 
kiemelkedett közülük a tájékoztatástudományi kutatók 3 napos nemzetközi konferenciá
ja és a norvég könyvtári szakemberek és kutatók 3 napos konferenciája.
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