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NEM AZ ISKOLÁNAK, HANEM AZ ÉLETNEK TANULTUNK  
A kenti könyvtárosképzés egy tapasztalata

RÓNAI TAMÁS -  SZÁNTÓ PÉTER

A Kenti Állami Egyetem (USA) könyvtárszakán1 folyó képzésről Kovács Ilona, az 
első Gombocz István ösztöndíjas a Könyvtári Figyelő hasábjain már beszámolt2. Részint 
ezért, részint pedig a terjedelmi korlátok miatt ezúttal a kenti egyetemen tapasztalt és 
a hazai képzés közötti főbb különbségek közül csupán egyet emelünk ki, nevezetesen, 
az amerikai képzés gyakorlatiasabb jellegét.

Távol áll tőlünk, hogy ennek kapcsán olyan kérdésekbe bonyolódjunk, mint pl., 
hogy a könyvtártudomány elméleti vagy gyakorlati jellegű diszciplina-e (egyáltalában 
tudomány-e, vagy szakma), hogy a felsőfokú könyvtárosképzésnek általában, illetve 
nálunk elméleti, vagy gyakorlati beállítottságúnak kell-e lennie, hogy az amerikai könyvtá
rosképzés gyakorlatra orientáltsága helyes-e vagy túlzott, hogy célszerű lenne-e erősíteni 
a hazai képzés gyakorlati oldalát vagy sem. Célunk mindössze annyi, hogy bemutassuk 
elsősorban példákon keresztül, hogy e gyakorlati jelleg miben fejeződik ki és hozzáte
gyünk, hogy nekünk — bár inkább elméleti érdeklődésűek vagyunk — tetszett, hasznosnak 
és érdekesnek találtuk akkor és találjuk most az eltelt idő távlatából is, annál is inkább, 
mert azt tapasztaljuk, hogy jobban megmaradtak bennünk azok az ismeretek, amelyeket 
gyakorlati feladatok megoldása során szereztünk, gyakorlati feladatokra lebontva értet
tünk meg mélyebben, mint amelyekről csak hallottunk, olvastunk. A gyakorlati szemlélet 
megnyilvánult egyfelől a tananyagba bevont ismeretek körében, tehát abban, hogy az 
oktatott ismeretek jelentős hányada gyakorlati tudnivaló, másfelől, az oktatási módszer
ben: a hallgatónak gyakran kell feladatokat megoldania otthoni munkaként vagy az „elő
adás” (talán helyesebb volna foglalkozásnak nevezni) alatt, a hallgató nemcsak „hallgat” 
az előadáson, hanem beszél, kérdez, közbekérdez, vitatkozik az előadóval és a társaival, 
felel — akárcsak nálunk a gimnáziumban —, röpdolgozatot ír stb.

Gyakorlati ismeretek a tananyagban

Példaként álljon itt az első negyedévi3 kötelező tárgyak4 közül a „könyvtárak társa
dalmi és filozófiai alapjai” és a „középfokú katalogizálás” tantárgyak.

Az első tárgyról már elnevezése alapján is azt tételeztük fel, hogy kifejezetten elmé
leti jellegű lesz. Ezzel szemben e tárgy keretében többek között megtanultuk, hogy az 
USA-ban milyen könyvtártípusok léteznek, melyek főbb számszerű, statisztikai jellem
zőik (számuk, arányuk, állományuk nagysága, költségvetésük, dolgozóik létszáma
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és képzettségi megoszlása, állományuk kihasználtsága stb.) és mely forrásokban lehet 
ilyen adatokat találni (első [!] foglalkozás anyaga).5 Melyek a legfontosabb könyvtári 
törvények?és ezek keretében mekkora állami támogatást kaptak egyes feladatok. Melyek 
a főbb szakmai egyesületek, szervezetek. Megismerkedtünk a főbb könyvtárakkal, könyv
tárüggyel foglalkozó forrásokkal (bibliográfiák, referáló lapok, kézikönyvek, enciklopé
diák, folyóiratok, helyzetelemző [state of art] művek, statisztikai évkönyvek stb.), továb
bá azzal, hogyan alakult a könyvtérosképzés az USA-ban. Meg kellett pl. tanulni 
50 kiemelkedő (köztük jelenleg is élő) könyvtáros nevét és pár mondatban jellemzett 
munkásságát. A kötelező olvasmányok között egyaránt szerepeltek olyan „örökzöld” 
művek, mint pl. Butler, P.: Art Introduction to Library Science, 1933 és 
A Philosophy o f  Librarianship, 1949, valamint olyan aktuális adatokat közlő, legújabb 
fejleményekről számot adó munkák, mint pl. a Bowker Annual o f  Library and Book 
Trade Information legutolsó évi kiadása és a National Commission on Libraries and 
Information Science (Könyvtári és Tájékoztatási Országos Bizottság) 1975. évi jelentése, 
amely az amerikai könyvtárak és tájékoztatásügy hosszú távú fejlesztésének országos prog
ramját tartalmazza.

A középfokú katalogizálás6 tárgy első foglalkozásán a helyszínen megtekintettük, 
hogyan folyik a katalogizálás az egyetem könyvtárában az OCLC számítógépes hálózathoz 
kapcsolódó képernyős terminál mellett, és megtanultuk, hogyan használhatjuk a terminált 
saját tájékozódásunk céljából on-line információkeresésre.7 A negyedév során pedig elsa
játítottuk, hogyan kell könyveket katalogizálni az érvényben lévő katalogizálási szabály
zat (AACR) szerint. A katalogizálási szabályok oktatása, értelmezése konkrét példák 
alapján folyt. Elmaradhatatlan volt az írásvetítő, amellyel az előadó kivetítette a például 
szolgáló katalóguscédulákat. A bemutatott újabb szabályok gyakorlása céljából az előadá
sokon feladatokat oldottunk meg, ezt követte a megoldások ellenőrzése, megvitatása. 
Lényegében a harmadik hónap végére eljutottunk oda, hogy az előadó által behozott 
könyvekről tartalmi és formai szempontból kielégítő katalóguscédulákat tudtunk készíte
ni. Ugyancsak e-tárgy keretében sok-sok feladaton keresztül megtanultunk osztályozni 
és indexelni Dewey Tizedes Osztályozása, valamint a Kongresszusi Könyvtár osztályozási 
rendszere, továbbá a Kongresszusi Könyvtár, illetve Sears tárgyszójegyzékei szerint.

Néhány példa a gyakorlati feladatokra

Terjedelmi korlátok miatt nincs lehetőségünk arra, hogy a feladatokat eredeti rész
letességükben ismertessük. Ezért a szemléltetésre kiemelt feladatoknak csupán lényegi 
elemeit ragadjuk ki, ez a módszer azonban óhatatlanul a feladatokat valódi nehézségi 
fokuknál egyszerűbbeknek tünteti fel. Ugyancsak a terjedelmi korlátok miatt mindössze 
a feladatok ismertetésére szorítkozunk, elemzésükre, értékelésükre, megoldásuk során 
felmerült tapasztalatainkra már nem térhetünk ki.

Példáinkat tematikailag egymáshoz kapcsolódó tantárgyak szerint csoportosítottuk, 
egyfelől az áttekinthetőség érdekében, másfelől pedig azért, mert a tantárgyak és elneve
zésük az évek során változnak.8
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Gyarapítás

1. Előfordul, hogy olyan könyvek válnak bestsellerekké, könyvtárakban keresett 
siker könyvekké, amelyeknek az értéke vitatható. A könyvtáros feladata annak az eldön
tése, hogy az olvasók kérésére a könyvtár beszerezze-e az ilyen könyvet. A hallgatónak 
megadott népszerű, divatos témakörök (pl. transzcendentális meditáció, furcsa „igazsá
gok” [pl. Bermuda háromszög], hogyan lehet gyorsan lefogyni) legismertebb bestsellerei
ből néhány könyvet kell választania és meg kell vizsgálnia ezeket irodalmi értékük, tény
adataik pontossága, forráshivatkozásaik megbízhatósága stb. szempontjából, továbbá el 
kell döntenie: a) gyakorolhatnak-e az olvasóra kedvezőtlen, káros hatást, ha az elfogadja 
vagy követi e könyvekben hirdetett eszméket, tanokat; b) adott típusú könyvtár esetében 
köteles-e a könyvtáros beszerezni ezeket a könyveket az olvasók kérésére vagy sem, és 
a döntés mivel indokolható. (A hallgatóknak írásban kell válaszolniuk ezekre a kérdések
re, az előadáson pedig az azonos témakört feldolgozó, de különböző véleményt kialakí
tott hallgatók között vitát szervez az előadó.)

2. A hallgató választ egy témát és egy valóságban létező könyvtárat. Feladata az, hogy 
a tanár által — a témától és a könyvtártól függően — meghatározott nagyságú pénzösszeg 
(kb. 500 $) felhasználásával kiépítsen egy, a témakört lefedő alapgyűjteményt. Ennek 
során a hallgatónak meg kell először is ismerkednie azzal a könyvtárral, amelynek a szá
mára a gyarapítást végzi (tehát a könyvtár gyűjtőkörével, kiemelkedő állománygyarapítási 
céljaival, állományával, olvasóinak összetételével stb.) Részletesen meg kell határoznia 
a választott témakört. Meg kell fogalmaznia az alapállomány kiépítésének célkitűzéseit. 
A gyarapítás tárgya tetszőleges, kereskedelmi forgalomban kapható anyag lehet, amely 
az adott olvasótábor igényeinek megfelel, pl. könyv (hardback vagy paperback), hang
lemez, magnetofonszalag, magnetofonkazetta, folyóirat, napilap, mikrokiadvány, térkép, 
film, diakép, kép, reprodukció, játék. Az összeg egy részét filmek kölcsönzésére is tartalé
kolni lehet. A válogatást ismertetések, nem pedig az egyes tételek kézbevétele alapján 
kell végezni. Minden egyes kiválasztott tételről külön kártyán fel kell tüntetni a gyarapí
táshoz szükséges adatokat, valamint azok forrásait. Minden egyes tétel beszerzését meg 
kell indokolni. Az 1973 előtt kiadott könyveket ellenőrizni kell a Books in Print utolsó 
kiadásában, hogy kapható-e a kereskedelmi forgalomban. Ha nem, fel kell tüntetni, hogy 
szándékunkban áll-e egyéb módon (antikvárium, utánnyomás) beszerezni. A kártyákat 
a témakörön belüli altémák szerint kell nyilvántartani a gyarapítás folyamán, hogy ellen
őrizni lehessen az arányokat. A gyarapításhoz használt minden egyes előszerzeményezési 
forrásról értékelést kell készíteni. Meg kell állapítani, hogy melyek voltak a leghasznosab
bak és melyek voltak azok, amelyek a legkevésbé bizonyultak hasznosaknak. A pénzkere
tet legfeljebb 2—3 SÍ-ral lehet túllépni vagy kihasználatlanul hagyni. Néhány ingyen besze
rezhető anyagot is tartalmaznia kell a gyűjteménynek. (E feladat komplexitását az 
magyarázza, hogy a negyedéves tárgy zárófeladata volt.)

Katalogizálás, osztályozás

Példákat itt nem említünk, hiszen e tárgyhoz nem nehéz elképzelni feladatokat.
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Tájékoztatás

Ide tartozik a referensz elnevezésű tárgy, valamint a forrásismereti tárgyak: humán 
tudományok, társadalomtudományok9 , természettudományok, hivatalos kiadványok és 
nemzetközi szervezetek kiadványai stb.

1. Minden hallgatónak külön-külön, a referensz könyvtárossal előre egyeztetett 
időben, két órán át meg kellett figyelnie annak munkáját: meghallgatni az olvasó és 
a könyvtáros közötti párbeszédet (ún. referensz interjú), majd nyomon követni a könyv
tárost a polcokhoz és megpróbálni megérteni keresési stratégiáját, azt, hogy melyik művet 
milyen célból használja. A megfigyelési periódus után a referensz könyvtáros válaszol 
a hallgató kérdéseire. A hallgatónak megfigyeléseiről beszámolót kell írnia, több tucat 
szempontra kitérve mint pl.:

a) A referensz interjú értékelése
Volt-e a könyvtáros és az olvasó között kommunikációs probléma? Milyen célból 

volt szüksége az olvasónak az információra? A referensz könyvtáros milyen más kérdések
kel tisztázhatta volna gyorsabban, pontosabban a felhasználó igényét?

b) A referensz könyvtáros oktató feladatának értékelése
Megtanította-e a referensz könyvtáros az olvasót olyan könyvtárhasználati ismeret

re, amely az olvasónak a könyvtár későbbi használata során hasznos lehet? Elmulasztott-e 
valamilyen alkalmat is a könyvtáros, hogy az olvasót tanítsa a könyvtárhasználatra? Kész
nek mutatkozott-e az olvasó a könyvtárhasználatról is hallani, vagy csak a minél gyorsabb 
válasz érdekelte? Megértette-e az olvasó a tájékoztató könyvtáros útmutatásait?

c) A válasz értékelése
Kielégítette az olvasót a válasz? Hogyan mutatta ki megelégedettségét, illetve elége

detlenségét? Olyan formában kapta a választ, amilyenben akarta? Kevesebbet vagy többet 
kapott a kívántnál? Megfelelt-e a válasz az olvasó felkészültségi szintjének? Mennyire volt 
udvarias és gyors az olvasó kiszolgálása?

d) A keresési stratégia értékelése
Miért használta a tájékoztató könyvtáros éppen azokat a referensz műveket és nem 

másokat? A hallgatónak az egyes kérdésekhez fel kell építenie saját keresési stratégiáját 
és el kell végeznie a keresést e szerint is, valamint meg kell állapítania, hogy saját keresési 
stratégiájával kielégítőbb információhoz jutott-e? Le kell írnia saját keresését (milyen 
forrásokat, tárgyszavakat használt stb.) feltüntetve azt is, hogy hogyan módosult a tény
leges keresés a tervezettel szemben. (Egy szubjektív megjegyzés: úgy szaladgáltam a fürge 
könyvtáros után, mint egy kis kutya, és gyakran csak a könyvsorok közötti utak levágásá
val sikerült utólémem, majd több napi munkába tellett, míg megértettem, hogy mit miért 
tett. E két óra alatt nemcsak egy könyvtárost tanultam meg csodálni, hanem egy szakmát 
is tisztelni, SzP.)

2. Az egyik foglalkozáson azt a feladatot kaptuk, hogy mintegy 10, meglehetősen 
összetett kérdésre a terem elhagyásától számított 30 percen belül hozzuk meg a választ. 
Bármilyen forrást (tankönyv, katalógus stb.) szabadon használhattunk. Az eddig leírt 
feladatokról nem mondtuk el, hogy mennyi időt kaptunk megoldásukhoz. Pedig éppen
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abban rejlett a feladatok egyik fő nehézsége, hogy akár házifeladat, akár foglalkozás alatt 
megoldandó feladat volt, csak rendkívül kevés idő állt rendelkezésre elvégzéséhez. Ha nem 
is fogalmazták meg (lehet mert természetesnek vették) nyilvánvaló volt az a szemlélet, 
hogy a tudás önmagában nem elegendő. Igazi értéke csak annak a tudásnak van, amely 
nem igényel sok időt az eredmény produkálásához. Az említett feladatot csak az tudta 
megoldani hiánytalanul, aki egyenesen azokhoz a referensz művekhez ment, amelyekben 
a legvalószínűbb volt, hogy a keresett információ megtalálható, aki emlékezetből tudta, 
hogy melyek ezek a források és katalógusban való keresgélés nélkül is megtalálta a szabad- 
polcos rendszerben (a referensz állomány 10 ezer kötetes volt), akinek már volt a kezében 
az adott mű és ismerte annak szerkezetét stb.

3. Pathfinder (szakirodalmi mutató) összeállítása. A pathfinder egy konkrét téma 
irodalmába vezeti be az adott téma irodalomkutatásának kezdeténél tartó olvasót 
abból a célból, hogy időt takarítson meg számára azáltal, hogy az illető könyvtárban 
megtalálható, a témával foglalkozó legalapvetőbb forrásokat (tehát közel sem biblio
gráfiai teljességgel) dokumentumtípusok szerint rendezve, azonosításukhoz szükséges 
főbb bibliográfiai adatok és a raktári jelzet feltüntetésével ellátva felsorolja. 
A hallgatók a könyvtár dolgozói által a tanszék részére megadott, a könyvtári állo
mányban különösen jól lefedett témák közül választhatnak. így pl. a humántudományok 
forrásai c. tárgy keretében filozófiai témák (mint pl. „Platón” , „francia puritániz
mus” , „Abu Nasr Al-Farabi”, „dialektikus materializmus [Marx, Engels]”) közül választ
hattunk. Minden pathfindernek közelítően azonos a szerkezete. Az első fejezet röviden 
kifejti, hogy mi tartozik a pathfinder tárgyát képező témába, többnyire egy tekintélyes 
szerzőtől származó idézetre támaszkodva és feltünteti a téma határait. A következő feje
zet megad egy, a témáról rövid áttekintést nyújtó, bevezető jellegű munkát (pl. valame
lyik enciklopédia fejezetét). A harmadik fejezet felsorolja a Kongresszusi Könyvtár 
tárgyszavait, rangsorolva, azaz zárójelben megadva relevanciájuk mértékét (pl. „leginkább 
releváns” , „szintén releváns”, „általánosabb”). Ezt követi a leggyakrabban hivatkozott, 
alapvető, „klasszikus”, illetve tekintélyes szerzőtől származó művek (lehetőleg egy új 
keletűnek is) a felsorolása (maximum öt műé). A következő fejezetek sorra veszik az 
egyes forrástípusokat a referensz könyvektől, bibliográfiáktól a kritikai művekig, tan
könyvekig, az adott téma speciális forrástípusaival (pl. múzeumi katalógus) bezáróan. 
(A pathfinder összeállításához egy több mint tíz oldalas — tartalmi és formai követelmé
nyeket, módszertani tanácsokat és példákat tartalmazó — útmutatót kaptunk kézhez).

4. A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k  f o r r á s a i é ,  tárgy keretében hasonló 
feladatot adtak: Válasszon ki egy témát. Keressen hozzá irodalmat a könyvtár katalógusai
ban és index-műveiben. Ha túl sok vagy túl kevés a fellelhető irodalom, szűkítse, illetve 
bővítse a témát. A talált irodalomról készítsen annotált, rendszerezett bibliográfiát. 
Szükség esetén vegye igénybe a könyvtár könyvtárközi kölcsönzési szolgálatát. Ha a téma 
irodalomkutatásához számítógépes keresés előnyösnek látszik, becsülje meg annak költsé
gét és a nyerhető hivatkozások számát.

5. A h u m á n t u d o m á n y o k f o r r á s a i c .  tárgy keretében volt egy feladat, 
amely hasonlít a gyarapításnál említett alapgyűjtemény kiépítési feladathoz. Egy kis 
közművelődési könyvtár elhatározza, hogy hanglemez és magnetofonszalag kölcsönzési
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szolgáltatást indít. 250 $  áll e célra rendelkezésre, össze kell állítani számára egy olyan 
komolyzenei alapgyűjteményt (a Schwann Record és a Tape Guide katalógusok segítsé
gével), amelyben az egyes főbb zenetörténeti irányok arányosan képviselve vannak 
a szűkös pénzkeret ellenére. Fel kell tüntetni a gyarapításhoz szükséges adatokat, és 
indokolni kell a döntéseket.

Információkeresés és automatizálás

Ebbe a témakörbe tartoznak az információkeresés, OCLC, könyvtárgépesítés, szá
mítógépes könyvtári hálózatok, informatika stb. c. tárgyak.

1. A gépesítés c. tantárgy keretében elsősorban a fogalmak tisztázásán, valamint 
a gépesítés típusainak az ismertetésén volt a hangsúly. E mellett foglalkoztunk a blokk- 
diagram-készítés módszerével is. Ezt követte két tervezési feladat. Az első feladat az volt, 
hogy tervezzük meg valamelyik könyvtári munkafolyamatot (pl. gyarapítás, kölcsönzés) 
úgy, hogy az a lehető legracionálisabb legyen. Be kell mutatni az alrendszer külső könyv
tári környezetét, meg kell határozni az alrendszer egyes moduljait és funkcióit. Az alrend
szer működését blokkdiagram formában is ábrázolni kell. Érdemes volt ezt a feladatot 
alaposan kidolgozni, mert a következő feladat az előző feladatban felvázolt alrendszer 
on-line üzemmódú változatának megtervezését írta elő.

2. Az információkeresés c. tárgy keretében pl. KWIC index szerkesztését, perem- és 
fénylyukkártyás rendszerek tervezését, Boole algebrai keresési stratégiák kialakítását 
gyakorló feladatokat kaptunk, valamint a könyvtárnak a kaliforniai Lockheed rendszer
hez kapcsolódó terminálja mellett gyakoroltuk a géppel olvasható adatbázisokban való 
on-line keresést, a Lockheed DIALOG elnevezésű keresőprogramjának a használatát.10

3. Az informatika c. tárgy keretében túlnyomó többségükben valószínűségszámítási 
és matematikai logikai feladatok voltak.

Könyvtárak szervezése és vezetése

Ide sorolhatók a könyvtártípusok szerinti tárgyak, pl. közművelődési könyvtár 
(public library), egyetemi könyvtár, iskolai könyvtár, szakkönyvtár, médiatár, zeneműtár, 
valamint a könyvtárak szervezése, a könyvtárak vezetése, könyvtári épületek és berende
zések c. tárgyak.

1. A közművelődési könyvtárak tárgy keretében közelebbről megismerekdtünk egy 
adott könyvtárral részint éves jelentései és más dokumentumok alapján, részint helyszíni 
látogatás révén, részint a könyvtár igazgatójának előadásain keresztül.11 Egyik valóban 
életközeli feladatunk az volt, hogy elkészítsük ennek a könyvtárnak a következő évi 
költségvetési tervezetét ugyanazokon a formanyomtatványokon, amelyeket a valóságban 
használnak és ugyanolyan részletességgel.

2. Ugyancsak a közművelődési könyvtárak tárgy keretében feladatul kaptuk, hogy 
adott feltételek (állomány, létszám, nyilvános szolgáltatások stb.) figyelembevételével 
készítsünk szervezeti ábrát.
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3. A könyvtárak vezetése c. tárgyhoz kapcsoló dó feladat: „ön, Harris Bender, a May 
County Könyvtár igazgatójának, George Hoskinsnak a helyettese ma, június 9-én, pénte
ken, 17h-kor szándékozott szabadságra menni. Néhány perccel ezelőtt Mr. Hoskins 
bejött Önhöz, kezében postakosarával, letette azt ön  elé az asztalra; és megbízta önt, 
hogy a kosárban lévő valamennyi ügyirattal (levél, feljegyzés stb.) kapcsolatban intézked
jék. Mr. Hoskins ugyanis éppen most kapott távirati értesítést anyja haláláról és azonnal 
távozik. Előreláthatólag egy hétig lesz távol. Most 15*1 van.” A feladatlapon ezt követi 
néhány háttéradat a könyvtárról, valamint a feljegyzéseket küldő dolgozók munkaköré
ről, beosztásáról. A feladathoz mellékelt 18 levélből még részeket sincs módunk itt hely 
hiányában idéznünk. Csak utalunk néhány levél tartalmára:

a) Az igazgató titkárnője kérdezi az igazgatótól, hogy kíván-e virágot vagy más vala
mit küldeni B.J.-nek, a katalogizálási osztály dolgozójának, akit tegnap éjjel vakbélműtét
re kórházba szállítottak.

b) A gyermekkönyvtári részleg vezetője jelenti, hogy talán a tavaszi idő miatt, 
nehezebben tudják a gyermekeket fegyelmezni. Néhány beosztottja elkeseredésében 
bejelentette, hogy felmond, ha ő nem engedélyezi a legneveletlenebb nebulók kitiltását. 
A vezető ezt a megoldást nem helyeselte, mert kockára tenné a gyerekekkel és a szüleik
kel kialakult jó viszonyt. Ennek ellenére Miss G.H. könyvtáros, miután az egyik kisiskolás 
súlyosan megharapta, kiküldte őt a teremből és a gyermekért jövő anyukával közölte, 
hogy csemetéje többet ne tegye be a lábát a könyvtárba. A vezető állásfoglalást kér az 
igazgatótól.

c) Az egyik dolgozó előadja, hogy 6 nap fizetés nélküli szabadságra szeretne menni 
a hó végén, mivel egy vallási összejövetelre kell feltétlenül elutaznia. Közvetlen felettese 
nem járult hozzá, hivatkozva arra, hogy a kérelmező még csak 5 hónapja van a könyvtárnál 
alkalmazásban és a vonatkozó szabály szerint nem jár szabadság annak, aki 6 hónapot még 
nem dolgozott le a cégnél. Panaszos közölte felettesével, hogy ez esetben kénytelen fel
mondani, mire az hidegvérrel azt válaszolta, hogy bármennyire is tiszteli az illető vallását, 
annak választania kell munkája és vallása között. A levélíró elismeri a döntés technikai 
helyességét, de hivatkozva jó munkájára kéri, hogy az igazgató tegyen kivételt a szabály 
alól, ellenkező esetben kéri június 15-i hatállyal való felmondásának elfogadását.

d) Egy egyetemi hallgató nyári munkára jelentkezik hivatkozva arra, hogy már elő
ző nyáron is a könyvtárban dolgozott, valamint kitűnő tanulmányi előmenetelére. 
A munkát június 1 -én szeretné elkezdeni.

e) Egy jótékonysági társulat kérdezi az igazgatót, hogyan lehetséges, hogy az álta
luk ajándékba küldött festmények, régi könyvek nincsenek kiállítva, a katalógusban fel
dolgozva. Azonnali választ kér arra, hogy a könyvtárnak szüksége van-e az ajándékokra, 
mert ha nem, azokat haladéktalanul elviszik.

A levelekben előadott legkülönbözőbb ügyekben való döntés egyfelől józan ítélet- 
alkotást, másfelől bizonyos országos jogszabályok, működési követelményeket és feltéte
leket rögzítő standardok, házi szabványok stb. ismeretét tételezi fel (ezek szerepeltek 
a tananyagban). Az előadáson elmondtuk, hogy milyen döntéseket hoznánk, illetve 
hogyan járnánk el az egyes ügyekben, majd a professzor irányításával ezeket megvitattuk.
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4. Egyikünknek a gyakorlat elnevezésű tárgy12 keretében 130 órában módjában állt 
az amerikai könyvtárvezetés módszereit, stílusát közvetlenül tanulmányozni az egyetemi 
könyvtár egyik igazgatóhelyettese mellett. A gyakorlat lényege az volt, hogy a vezetői 
döntések előkészítésébe bevonták a hallgatót. Ismertették a konkrét helyzetet, majd fel
készülési időt adva döntési javaslatot (alternatívákkal együtt) kértek. Egyik ilyen döntés
előkészítő feladat volt, hogy a könyvtár elavult kölcsönzési rendszerét milyen módon 
lehetne modernizálni anélkül, hogy a költségvetési keretet jelentősen terhelné,és bárkit is 
el kellene bocsátani. Mi történjen a munkafolyamat racionalizálása után a kölcsönzésnél 
nélkülözhető munkatársakkal? A gyakorlat befejezéseként a végzett munkáról részletes 
beszámolót kellett készíteni.

Természetesen nem minden tárgyhoz kapcsolódtak gyakorlati feladatok. Nyil
vánvaló, hogy pl. a könyvtártörténet c. tárgy erre nem is igen kínál alkalmat. 
A gyakorlati feladatok a képzésnek csak egy részét alkották, kiegészítették az elméleti 
oktatást, segítették az elméleti ismeretek mélyebb megértését. Lehet, hogy a bemutatott 
feladatok némelyike azt a benyomást kelti, mintha túl egyszerű lenne. De vajon létezik-e 
egyáltalában egyszerű feladat, ha optimális megoldásra törekszünk? Márpedig a hallgatók 
rendkívül komolyan vették a tanulást és ennek részét, a feladatokat. Nem csoda, hiszen 
minél komolyabban veszünk egy feladatot, minél jobban kívánjuk megoldani, annál töb
bet profitálhatunk belőle. A hallgatók pedig elsősorban nem azért „hajtottak” , hogy jobb 
osztályzataik legyenek, hanem azért, hogy a nem kevés anyagi befektetésért (tandíj) 
minél többet kapjanak vissza,és legfőképpen, hogy majd el tudjanak helyezkedni,és állá
sukat képesek legyenek megtartani. Ahhoz azonban, hogy el tudjanak helyezkedni, olyan 
tudást kell szerezniük az egyetemen, amely a munkábaállás első percétől kamatozik 
a munkáltató számára. Mert melyik könyvtár alkalmazna szemben egy már gyakorlattal 
rendelkező könyvtárossal olyan friss diplomást, akinek még esetleg hosszú hónapokba 
telik, míg hasznos munkát tud kifejteni?

Természetesen minden munkahelyen és munkaörben még sok új dolgot kell elsajá
títani. Nem mindegy azonban, hogy pl. az a friss diplomás, aki egy katalogizálási osztá
lyon kezd el dolgozni a katalogizálási szabályokat kénytelen tanulni, vagy csak a helyi 
gyakorlat sajátosságaival ismerkedik.

Mint a bevezetőben írtuk, nem vállalkozunk arra, hogy megítéljük, értékeljük az 
oktatás bemutatott gyakorlatra irányultságát. Már csak azért sem, mert az alma materrel 
szemben, mint általában a növendékek, mi is elfogultak vagyunk. Mindössze egy tényada
tot említünk befejezésül: a kenti könyvtártanszéken. 1970 és 1975 között 282 hallgató 
szerzett diplomát, beleértve a külföldi diákokat (évente kb. 3—5 fő) is. Az amerikai hall
gatók közül 216 helyezkedett el könyvtárban.13
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JEGYZETEK

1. A Kenti Állami Egyetem (Kent State University), Észak-Ohio legnagyobb egyeteme. Országos 
viszonylatban közepes nagyságrendűnek számít. Közel 30 ezer egyetemi hallgatóját jól felké
szült és több nemzetközileg is elismert professzor oktatja, valamennyi tudományterületre kiter
jedően. A kenti könyvtártudományi tanszék egyike azoknak az USA-ban működő 58 tanszék
nek, amelynek programját az Amerikai Könyvtárosok Egyesülete jóváhagyta (accredited 
school). A tanszéket az egyetemi könyvtár épületében helyezték el, így a hallgatók és az okta
tók számára a tárgyi feltételek (referensz művek, információkereséshez szükséges terminál stb.) 
és a könyvtári munka közvetlen megfigyelésének a lehetősége a helyszínen adottak. (Az egye
temről és könyvtáráról Id. bővebben: RÓNAI T,: A kenti egyetemi könyvtárról. = Könyvtári 
Figyelő. 25.évf. 1979. 2.sz. 170~178.p.)

2. KOVÁCS I.: Tapasztalatok az amerikai könyvtárosképzés köréből. = Könyvtári Figyelő. 22.évf. 
1976. 1-2 .S Z . 156 —161.p.

3. Az ún. master’s program, amelynek elvégzésével a hallgató egyetemi diplomát kap (Master of 
Library Science degree) egyéves, előfeltétele valamilyen más szakon (pl. történelem, matema
tika, zene) négy év alatt megszerezhető felsőfokú (undergraduate) végzettség (bachelor’s 
degree). A tanév négy n egyedévbő l (quarter) áll, nyáron sem szünetel az oktatás. (Aki anyagi 
vagy más okból nem tud, vagy nem akar négy egymást követő negyedévet végighallgatni, az 
megszakításokkal is megszerezheti a diplomát, pl. négy nyári negyedév alatt.)

4. A tantárgyak közel fele kötelező, a többi szabadon választható.
5. Kapcsolódó házi feladat volt: minden hallgatónak más-más amerikai nagyváros könyvtári hely

zetéről kellett minél teljesebb és po n to sa b b  képet adnia (a megfelelő szempontok kiválasztása 
is a hallgató feladata) egyetlen gépelt oldalon, táblázatos formában. Tekintettel arra, hogy nem 
minden szemponthoz lehetett a forrásokban a kívánt adatot megtalálni (mondjuk adott város
ban, adott könyvtártípusban, adott évben, adott dokumentumtípus gyarapítására fordított 
összeg), egyes „összesen:” típusú adatot magunknak kellett kiszámolnunk (segítséget jelentett, 
hogy a könyvtárból zsebszámológép is kölcsönözhető). L átszólag  a feladat nem nehéz, de 
a gyakorla tban  hamar kiderül, hogy nem is olyan egyszerű, mert pl. egy adatot csak több 
statisztikai forrásból lehet összegyűjteni, viszont a különböző források más-más bontásban 
közük adataikat és egyes fogalmakon nem mindig ugyanazt értik. Egy másik házi feladat 
adott ország könyvtárairól statisztika készítése volt (aki pl. a Szovjetuniót választotta, az töb
bek közt azt is megtanulta e feladat során, hogy ,,könyv”-ön mást értenek a Szovjetunióban, 
mint az USÁ-ban).

6. Az „alapfokú katalogizálás” c. csak undergraduate program kén t felvehető tárgy ismeretét nem 
tételezi fel. A katalogizálás iránt érdeklődő hallgató később felveheti a fakultatív „felsőfokú 
katalogizálás” c. tárgyat. Katalogizáláson a bibüográfiai leírást, osztályozást, indexelést, 
katalógusszerkesztést egyaránt felölelő teljes folyamatot értik.

7. OCLC (Ohio College Library Center = Ohioi Egyetemek Könyvtári Központja) kezdetben Ohio 
állam egyetemi könyvtárainak számítógépes hálózata, ma már az USA valamennyi államára és 
könyvtártípusára kiterjedő, több ezer tagkönyvtárat egyesítő hálózat, amelynek egyik és egyben 
fő funkciója az ún. k ö zö s  katalogizálás (shared cataloging). Az OCLC azonban katalogizálás 
mellett információkeresésre is felhasználható (erre akkor van szükség pl.^ha a könyvtár cédula- 
katalógusában keresési szempontunk szerint nem, vagy csak nehezen tudnánk keresni, illetve, 
ha már OCLC tagkönyvtár állománya is érdekel bennünket). Ezért az olvasószolgálati osztályon 
is elhelyeztek egy terminált, ezt nemcsak a referensz könyvtáros, hanem bármely olvasó hasz
nálhatja (díjmentesen). (Az OCLC-ről részletes leírást Id. SZÁNTÓ P,: Számítógépes informá
ciós hálózatok az USA'-ban. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 26.évf. 1979. 7-8.sz. 
305—324.p.)

8. A tanszéken szinte minden állandó változáson megy keresztül. Csak egyetlen dolog nem válto
zik: a színvonal. S talán éppen azért, mert minden más folyamatosan igazodik az élet újabb
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követelményeihez, az új ismeretekhez, űj tapasztalatokhoz. Változnak a tantárgyak, új tantár
gyakat vezetnek be, változik a tananyag, a tankönyv, kicserélődik az oktatók egy része is. 
Érdekességképpen megjegyezzük, hogy a negyedév végén a hallgatók nevük megadási kötele
zettsége nélkül kérdőíveket töltenek ki, amelyen megadott szempontok szerint értékelik négy 
fokozatú skálán az előadást, beleértve a tananyagot, a tankönyvet, a kötelező irodalmat, 
a tanárt^az oktatási módszert, a feladatokat, a vizsgáztatást stb.-t. A számítógéppel feldolgozott 
kérdőívek összesített, számszerűsített tanulságait a további oktatásban hasznosítják, (az összesí
téseket a tanszéki hirdetőtáblára is kifüggesztik közszemlére). A változtatások nemcsak az 
oktatók érdeme, hanem a diákoké is. Az említett kérdőíveken lehetőség van az értékelésen kívül 
konkrét javaslatot is tenni. A hatvanas-hetvenes évek emlékezetes diákmegmozdulásainak egyik 
vívmányaként az egyetemeken a tanszéki értekezleteken a hallgatók választott képviselői is 
részt vesznek teljes szavazati joggal. (A kenti tanszéken pl. a tíz állandó tanszéki oktató és 
néhány vendég [időszakonként meghívott] előadó mellett három hallgató vett részt az értekez
leteken.)

9. Az angol-amerikai terminológia tudomány osztály ozása eltér a mienktől. Így pl. humán tudomá
nyokon (humanities) a filozófia, a vallás, a nyelv- és irodalom, a színház- és zenetudományokat, 
valamint a szépművészeteket és a képzőművészeteket értik. Társadalomtudományokon (social 
sciences) a történelem-, a közgazdaság-, az állam- és jogtudományt, a politológiát, a szociológiát, 
a pszichológiát és a neveléstudományokat értik.

10. A Lockheed vállalkozás egyetemek kérésére az on-line információkeresés könyvtártanszékeken 
folyó oktatásának támogatása céljából közel 100 adatbázisból 27 adatbázist szombatonként és 
esténként kedvezményes áron nyújt (15 $ óradíjért, beleértve az adatátvitel költségét is).

11. A tárgyat vezető professzornak ugyanis az volt a véleménye, hogy jobban ismeri nála a gyakor
lati problémákat az, aki azokban benne él, azokat saját bőrén tapasztalja,és ezért több ízben is 
meghívott környékbeli könyvtárakból dolgozókat egy-egy előadás megtartására.

12. Ez a tantárgy fakultatív. A hallgatókat érdeklődésüknek megfelelően különböző típusú könyv
tárakba, és munkakörökbe osztották be.

13. BIDLACK, R.E.: Report on the School of Library Science, Kent State University, 1977. = The 
Student Bookie, (a kenti könyvtárt an szék en tanuló hallgatók diákszervezetének a kiadványa), 
l.évf. 1978. 3.sz. 6 —17.p.

Horst Kunze „Alles für das Buch” c. könyvéből
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