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Az eredményes, gazdaságos és színvonalas könyvtári munka olyan, a könyvtári 
munkafolyamatok irányítására felkészült szakembereket kíván, akik a könyvtárat mint 
átfogó rendszert és a saját területüket mint a rendszerbe beilleszkedő részt képesek szem
lélni. Ez a látásmód teszi lehetővé

— a célok egyértelmű meghatározását,
— a célok megvalósításához szükséges legcélszerűbb szervezet kialakítását,
— azaz a munkafolyamatok végrehajtásához a legrövidebb út megválasztását, 

a párhuzamosságok elkerülését, a feladatok helyes rangsorolását,
— a célok és a feltételek figyelembevételével a legmegfelelőbb eszközök és feltéte

lek biztosítását.
Az egyetemi képzésben ily módon felkészített hivatásos könyvtárossal szemben 

a rutin egy részletét elszigetelten elsajátító, a gyakorlatban könyvtárossá váló szakember 
számára óriási hátrány, hogy éveket, nem egyszer évtizedeket kell áldozzon arra, hogy 
ezt az áttekintést vagy látásmódot megszerezze. Az elért eredményt egyéni adottságai és 
lehetőségei egyaránt meghatározzák. Az olyan könyvtáros, akinek nincs erre belső igénye, 
megfelelő irányítás nélkül meg sem kísérti a tájékozódás e formáját, ha pedig egyéni adott
ságai, érdeklődése lehetővé is teszik, körülményei nem mindig segítik hozzá a könyvtári 
rendszer áttekintéséhez és az átfogó szemlélet kialakításához.

Az egyetemi képzés egyik legfontosabb feladata éppen a teljességre való törekvés 
kialakítása, az áttekintésre való felkészítés, a rendszerek és folyamatok értelmezésének 
igényére és képességére való nevelés. Egyformán jelentős szerepe van ebben:

— azoknak az elméleti ismereteknek, amelyek a célok és rendszerek elemzésére, 
tervezésére készítenek fel,

— szervezési ismereteknek, amelyek a feladatok célszerű és eredményes realizálását 
biztosítják,

— a rutinhoz tartozó alapvető szakmai ismereteknek, amelyek a könyvtári munkák 
bázisát képezik,

— és nem utolsó sorban jelentősége van ebben a történeti ismereteknek, amelyek 
a mai intézményrendszernek a teljes történeti folyamatba való illesztésére, 
a történeti folyamatban elfoglalt helyének megértésére, a fejlődés egy állomása
ként való érzékelésére, a változásra való felkészülésre, a kor és intézményrend
szer összefüggésének felismerésére nevelnek.
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Ezeknek az ismereteknek és e szemléletnek a birtokában az egyetemet végzett 
könyvtárosok az irányításra, a szervezésre, az új típusú feladatok előkészítésére válnak 
alkalmassá.

Az amerikai felsőfokú könyvtárosképzés s azok egy közelebbről megismert példá
ja, a kenti egyetem könyvtárosképzése éppen ebben a vonatkozásban mutatott jelentős 
erényeket. Rendkívül fontos volt ebből a szempontból

— a könyvtárnak és az információs intézményrendszernek mint egésznek, mint egy 
egységes folyamatnak értelmezése,

— a társadalomban jelentkező új igények azonnali érzékelése és a felismert igények 
ellátásának biztosítására való törekvés és szemlélet kialakítása,

— az új szakmai kutatási eredmények számbavételének és feldolgozásának igénye 
és módszereinek oktatása,

— a rutinmunkák gazdaságos, korszerű és hatékony, a teljes rendszerek céljainak 
alárendelt ellátására való nevelés.

Mindezek a szempontok megnyilvánultak az egyes tantárgyak felépítésében és az 
alkalmazási módszerek átadásában. Például a referensz, a katalogizálás, így az egyes 
könyvtártípusokat tárgyaló könyvtártani kollégiumok mindegyike igyekezett három 
— ebből a szempontból jelentős — kérdést egyértelműen tisztázni:

— a könyvtári szolgáltatás célja, amelyre az adott tárgy keretén belül nyújtott 
ismeretek felkészítenek,

— a tárgy keretén belül oktatott ismereteknek folyamatszerű értelmezése és annak 
a könyvtári folyamatba való beilleszkedése,

— a tárgy témakörébe tartozó tradicionális — tehát a gyakorlatban élő — és a leg
korszerűbb — a gyakorlatban kialakítandó — módszerek együttes tárgyalása.

Nem véletlenül vált szükségessé a rugalmas, az új igényekhez, a gyors változásokhoz 
alkalmazkodni tudó szakemberképzés kialakítása az amerikai könyvtárosképzés utolsó 
évtizedében. A z információ feltárás gyorsasága iránti növekvő igény, a szellemi értékek 
hatékony és gazdaságos hasznosítása í.ánti szükséglet a speciális könyvtári, dokumentá
ciós és információs igényeket ismerő, a sajátos terület sajátos szakismereteinek birtokában 
lévő, a terület technikai eszközeit és szervezési módszereit elsajátított szákemberek csata
sorba állítását tette  szükségessé, hogy lehetővé váljon a korszerű igények korszerű ellátása 
és így a szükségletek és a szakembergárda képzettségének lemaradásából kialakult feszült
ségek, nívótlanságok, eredménytelenségek megszüntetése a könyvtáros szakma ebből 
adódó alábecslésének felszámolása.
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