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ÚJRAINDULT A NAPPALI TAGOZATOS K ÖNYVTÂROSKÉPZÉS  
A BERLINI HUMBOLDT EGYETEMEN

SONNEVEND PÉTER

A négy és féléves levelező és a kétéves postgraduális képzés mellett 1979. szeptem
ber 1-én újraindult négyéves nappali oktatás visszaállítása a felsőfokú könyvtárosképzés 
eddigi legjelentősebb hiányának megszüntetéseként értékelhető. A nappali tagozat hallga
tói (is) — a korábbi helyzettel ellentétben — egyszakosak. Sikeres végzés esetén a diplomás 
könyvtáros (Diplombibliothekar) címet viselhetik, akárcsak a levelezősök, míg a poszt
graduális képzésben résztvettek megnevezése: szakkönyvtáros (Fachbibliothekar). Az 
oktatási idő nyolc szemeszterre tagolódik, az utolsóban már oktatás gyakorlatilag nem 
folyik, ekkor a hallgatók gyakorlaton vesznek részt,illetőleg a diplomamunkájukat fejezik 
be. Az oktatási idő 2400 órát tesz ki, ebből a politikai-ideológiai képzés 300, a három(!) 
idegen nyelv — orosz, angol és francia — összesen 140, a testnevelés és polgári védelem 
200 és a tizenkét könyvtári szaktárgy mintegy 1650 órával részesedik. A tizenkét szaktan- 
tárgy a következő: általános könyvtártudomány; gyűjtemények és katalógusok (262 óra); 
olvasószolgálat; a könyvtári munka vezetése, szervezése és tervezése; információfeldolgo
zás (128); bibliográfia (293); könyvtártörténet (164); könyvismeret (Buchkunde — 152); 
a kulturális örökség ápolása (92); információ és dokumentáció (203); tudománytörténet, 
-elmélet, -osztályozás és -szervezés; marxista-leninista kultúraelmélet (számításom szerint 
a kifejezetten elméleti és történeti stúdiumok részesedése erős egyharmadnyi. — SP). 
Az összóraszám mintegy kétharmadában előadások hangzanak el, míg a többi a szeminá
riumi, gyakorlati foglalkozásokra szolgál (a gyakorlati jellegű könyvtári szaktárgyaknál 
az arány inkább fele-fele). Ez az első négy szemeszterben heti 32, a további háromban 
heti 30 óra elfoglaltságot jelent. Szigorlatot kell tenni marxizmus-leninizmusból, általános 
könyvtártudományból, az olvasószolgálati munka ismereteiből és bibliográfiából, míg 
a többiből záróvizsga a követelmény.

A felvételre jelentkezéskor előnyt biztosít, ha a pályázó már dolgozott könyvtár
ban. Emellett kívánatos már a felvételi előtt megfelelő előrehaladást tanúsítani a három 
idegen nyelvben — itt a középfokú képzést figyelembe véve voltaképpen a francia nyelv 
alapjainak elsajátítása a plusz teher, ugyanis az egyetemen már a szakszövegek használata 
a feladat, s nemegyszer a szaktárgyak kötelező vagy ajánlott irodalma is idegen nyelvű 
könyv vagy folyóiratcikk. A hallgatók többször vesznek részt tartósabb könyvtári gyakor
laton. Az első és második év végén három-három hetes gyakorlatra mennek közművelő
dési, illetve szakkönyvtárakba, ezt követi a harmadik év befejeztével egy hathetes — leg
gyakrabban olvasószolgálati — gyakorlat, s végül a nyolcadik szemeszter idején négyhetes 
gyakorlóidőre mennek abba a könyvtárba, ahol végzettként dolgozni fognak. Emellett
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a négy év folyamán többször szerveznek szakmai kirándulásokat, látogatásokat. Igen nagy 
hangsúlyt kap a képzés során az önálló ismeret-elsajátítás, kutatómunka azzal a céllal, 
hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a legújabb szakmai tendenciák kritikai elsajátítá
sában. Elváiják azt is, hogy a hallgatók a négy év alatt saját „szakkönyvtárat” gyűjtsenek 
össze a legfontosabb szakmai kiadványokból. Ugyanakkor természetesen használhatják 
a tanszéki, az egyetemi és egyéb (pl. a Zentralistitut fúr Bibliothekswesen-beli) gyűjte
ményeket.

A nappali tagozatos képzés oktatási céljainak és tartalmának meghatározásakor 
alapvetően a meglévő levelező oktatásra építettek, azt változtatták, egészítették ki a szük
séges helyeken. így például az általános könyvtártudomány tantárgy keretében sor kerül 
az NDK könyvtárügyének, szervezetének, irányításának és az aktuális könyvtáijogi fejle
ményeknek a bemutatására is. Teljesen új tantárgy kettő van: az információfeldolgozás 
(az automatikus adatfeldolgozás matematikai stb. kérdései) és a marxista-leninista kultúra- 
elmélet (a szocialista társadalom szellemi kultúrájának szerkezete és összetevői, a művé
szeti alkotások elterjedésének sajátosságai stb.). Utóbbi tárggyal függ össze tartalmilag 
a tudománytan is, ahol elsősorban arra törekednek, hogy a hallgatók a legfontosabb 
tudományos művekről, nézetrendszerekről, kiadványokról kellő tájékozottságot szerez
zenek (ez az értelmezés közel van ahhoz, amit mi szakirodalmi forrásismeretnek nevez
nénk — SP.). Több tantárgy — gyűjtemények és katalógusok, információfeldolgozás, 
információ és dokumentáció — vonatkozásában vetődik fel a könyvtár, a könyvtárosok 
funkcióinak meghatározása a tudományos-technikai haladás új fejleményeinek szemszö
géből. E tekintetben nem arra törekednek, hogy a könyvtárosok olyan mélységű infor
mációs ismeretekre tegyenek szert mint az informátorok, hanem azt tűzik ki célul, hogy 
a leendő könyvtárosok számára világossá váljon az új helyzet és saját könyvtári gyakorla
tukban, saját feladataik ellátása során mindazt hasznosítani tudják, amire szükségük van.

A kultúra egésze és ezen belül a sajátos szakmai tradíciók továbbvitelét szolgálják 
a könyvtártörténet, a könyvismeret és a kulturális örökség ápolása tantárgyak. Ezeken 
kívül természetesen az egyes szakstúdiumok is tartalmaznak történeti bevezetéseket. Ez 
illusztrálható például a gyűjtemények és katalógusok tantárgy állományismeret című 
témacsoportjának felépítésével is (a téma 90 órával részesedik a tantárgy 262 órájából, 
— ebből 50 óra előadás, a többi szeminárium és gyakorlat). A gyűjtemények és katalógu
sok tárgy további témakörei: gyarapítási forrásismeret (10 óra), katalógusrendszer (8), 
címleírás (50), könyvtári osztályozás (60) és szakozás (34). Az állományismeret témakö
rébe öt egység tartozik: állomány történet (gyűjtemény fejlesztési koncepciók Leibniztől 
az 50—60-as évekig), állományelmélet (a gyűjtemény funkciói, szerkezete stb.), állomány
építés (országos gyarapítási politika; a gyarapítás válfajai; leltározás, gyarapodási statisz
tika stb.), állományvizsgálat és -revízió; az állomány védelme (kötészet, tűzvédelem, 
restaurálás stb.). Hasonlóképpen a könyvtári osztályozás és szakkatalogizálás keretében is 
behatóan megismerhetik az osztályozás történetét a XV. századi fakultásrendszertől 
Dewey-n, Cutteren, Ranganathanon keresztül a mai deskriptomyelvekig és a KGST-tagor- 
szágok (NTMIR) információkereső nyelvi komplexumáig. Gyakorlati szakozási készséget 
egyébként a hallgatók az ETO (természet- és műszaki tudományok), a szovjet BBK 
(könyvtári-bibliográfiai osztályozás) és a közművelődési könyvtárak számára kifejlesztett
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osztályozási rendszer (KAB — Klassifikation für Staatliche Allgemeinbibliothek und 
Gewerkschaftsbibliothek) vonatkozásában szerezhetnek, és elsajátítják a tárgyszavazás 
technikáját is.

A legnagyobb óraszámban oktatott tantárgy, a bibliográfia hét témakört ölel fel: 
elméleti alapok (fogalommagyarázat, a bibliográfia mint a társadalmi kommunikációs 
folyamat része és eszköze, a bibliográfia válfajai stb.); a bibliográfiai munka szervezése és 
módszerei (beleértve a gépi előállítású indexeket is); történeti áttekintés (a kezdetektől 
napjainkig, részletesen a XX. századi fejlődésről); a következő kettő az általános és 
a szakbibliográfiák (a teljes bibliográfiai óraszám felében, azaz 150 órában, — itt egyrészt 
átfogó képet adnak a német és más világnyelvű forrásokról és a szocialista országok 
helyzetéről, másrészt a szakbibliográfiák vonatkozásában néhány ismeretágat — filozófia, 
politikai gazdaságtan, történelem, német irodalomtudomány, kémia, vegyipar és fizika — 
kiemelten kezelnek); az ajánló bibliográfia az NDK-ban és a Szovjetunióban,és végül a bib
liográfiák bibliográfiája. Az ismeretátadás természetesen nem ilyen lineáris felépítésű, 
például az utolsó témakör minden megelőző szerves részeként jelenik meg.

Az olvasószolgálat tárgyhoz tartozó könyvtárhasználat témakörhöz a következő 
ismeretek tartoznak: a könyvtárhasználat formái (helybenolvasás, kölcsönzés), a használat 
jogszabályokban rögzített feltételei, a kölcsönzésnyilvántartás eljárásai és a használók 
oktatásának szervezési és metodikai alapjai.
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