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K ÖNYVTÁROSKÉPZÉS JUGOSZLÁVIÁBAN

CSÁKY S. PIROSKA

Jugoszláviában első ízben 1971-ben foglalkoztak a könyvtárosképzés problémáival. 
A kérdést a Könyvtáros Szövetségek Egyesületének Bledben megtartott IV. kongresszusán 
tűzték napirendre. Itt merült fel az a gondolat, hogy a kialakulóban lévő egységes jugo
szláv könyvtári rendszerben egységes oktatási módot, megfelelő képzettségi szintet kell 
biztosítani a könyvtári dolgozók számára. A képzett szakemberek iránti igény már koráb
ban is nyilvánvaló volt, de a könyvtárosképzésnek a meglévő iskolarendszerbe kapcsolása 
akadályokba ütközött. A bledi megbeszélés határozatai alapján a könyvtárosképzést úgy 
kellett megszervezni, hogy minden könyvtártípus számára biztosítani lehessen a megfe
lelő szakembereket (közművelődési könyvtárak számára ugyanúgy mint a tudományos 
vagy szakkönyvtárak részére). A képzést minden szinten biztosítani kell: középiskolában 
és egyetemi szinten is, sőt: lehetőség szerint módot kell adni a magiszteri fokozat, vagy 
doktori cím megszerzésére a könyvtártudomány valamely szakterületén. Minden oktatási 
szint elvégzése más-más cím viselésére jogosítja fel a jelölteket: középiskola után segéd
könyvtáros (knjizniőar), főiskola után könyvtáros (visi knjizniőar), az egyetemi tanulmá
nyok elvégzése után könyvtáros, illetve főkönyvtáros lesz valaki (bibliotekar, visi biblio- 
tekar). A könyvtári tanácsos (bibliotekar savetnik) cím elnyerése nem kapcsolódik egy 
bizonyos szintű oktatási fokozat elvégzéséhez, külön érdemek és szakmunkák alapján 
ítélheti oda egy erre a célra kinevezett bizottság.

Az 1975-ben érvénybe lépett oktatási törvény egyik alapvető tétele a gyakorlat és 
az oktatás közelítése. Az új oktatási rendszer fő célja, hogy a középiskola elvégzése után 
a tanulók azonnal bekapcsolódhassanak a termelésbe, vagy a gyakorlati munkába, ugyan
akkor lehetővé kell tenni számukra a szakmai továbbképzést egyetemi szinten (a munka 
mellett is), vagyis biztosítani képességeiknek megfelelően a legmagasabb szintű ismeretek 
elsajátítását.

1977 őszén a Jugoszláv Könyvtáros Szövetségek Egyesülete Herceg Noviban megtar
to tt VII. közgyűlésén központi ’ ' a könyvtárosképzés, és annak új
formát vitatták meg. Az E g y e s ü l . , ,  szakbizottsága javaslatot teijesz-
tett elő akönyvtárosképzésegységek a . J / V a

A könyvtarak alapvető funk . J , , tt megállapítani azokat az ismere
teket, amelyeket a könyvtári d o lg ^  йе1Уепек meger Miyel e,őre nem lehet tudni 
и . .. ., . . , .. .Változásra való felkeszu, ., , . ... , . . .hogy a konyvtarszakot végzett h a ^ ^ ^  nevelnek artipusban találnak munkahelyet,
a tantervet és a programot úgy" ' gy bármelyik könyvtártípusban,
valamennyi munkahelyen alkalma akmai ismereteket némely tárgy
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ból csak alapszinten tudják elsajátítani, a tudásukban lévő hiányosságokat munka közben 
kell pótolniuk.

A könyvtári ismereteket szakmai képesítésnek kell tekinteni, s így is kell beilleszteni 
az oktatási rendszerbe. A diákok elméleti tudását gyakorlati tudássá kell fejleszteni, hogy 
konkrét feladatokat önállóan el tudjanak végezni. Ne csak azt tudják: mit hogyan, hanem 
azt is, hogy mit miért kell csinálni.

Hogy ezt az alapvető célt elérhessük, abból indultunk ki, hogy a különböző szinten 
képzett (középiskolai végzettségű, főiskolai-egyetemi képzettségű, doktori-magiszteri 
fokozattal rendelkező) könyvtáros milyen munkakört lát el a könyvtárban. Nem minden 
könyvtártípusban azonosak a munkakörök, de a különbségek nem számottevők. A könyv
tári minimumok pontosan előíiják, hogy a különböző végzettséggel milyen munkaköröket 
lehet betölteni. Ez szolgált alapul a tantárgyak megválasztásához, a tananyag mélységének 
megállapításához.

Az iskolareform szellemében a könyvtárosképzést a középiskolai oktatással kell 
kezdeni, lehetőséget kell azonban biztosítani a továbbtanulásra minden szinten.

A következőkben áttekintjük a jugoszláviai könyvtárosképzés szintjeit.
A képzés célja: a könyvtári munka megismertetése és gyakorlati alkalmazása.

Középiskolai szintű oktatás. A középiskola első két éve megegyezik más középisko
lák programjával, a szakosodás, a könyvtári munkával való megismerkedés a 3. évben 
kezdődik.

A tantárgyak csoportosítása:
— kötelező általános tárgyak
— szakmai tantárgyak
— szabadon választható (fakultatív) tárgyak.

A szakmai tantárgyakat nagyszámú gyakorlat kíséri. A könyvtártudományi tárgyak 
alapvető fogalmakkal és műveletekkel ismertetik meg a diákokat a következő szakterü
letekből:

— az írás-, könyv- és könyvtárak története,
— könyvtári munka (állománygyarapítás, raktározás, feldolgozás),
— könyvtárügy,
— olvasószolgálat, tájékoztatás,
— bibliográfiák ismerete,
— állományvédelem, állományőrzés.

Attól függően, hogy hány új szaktantárgy kerülhet be az órarendbe, logikus össze
függésük alapján a felsorolt ismeretek néhány nagyobb tárgykörbe is csoportosíthatók 
— egységes elnevezéssel (pl. a könyvtártan egész sor tárgyat összefoglalhat, vagy a könyv
tári tájékoztatás is egyesítheti a bibliográfiák ismeretét és az olvasószolgálat egy részét, 
stb.).Erre azért van szükség, mert a könyvtárszakos diákoknak sem lehet több tantárgyuk 
és nagyobb óraszámuk, mint más szakosoknak.
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A záróvizsga házidolgozat elkészítéséből, valamint írásbeli és szóbeli vizsgából áll, amelyet 
egy általános tárgyból és 2 szaktantárgyból kell letenni.

Főiskolai szintű oktatás. A középiskola elvégzése után a diákok főiskolán vagy egye
temen folytathatják tanulmányaikat.

A főiskolák státusa az új oktatási rendszerben megváltozott — akadémiák lettek. 
Könyvtáros körökben még napjainkban is vita tárgya: szükséges-e a főiskolai szintű okta
tás a könyvtárosok számára, vagy elegendő az egyetemi oktatást biztosítani. Mivel Jugo
szláviában köztársaságonként mások a szükségletek, ezt az oktatási szintet is csak ott 
fogják megvalósítani, ahol valóban szükség van rá.

A tantárgyak csoportosítása:
— általános tárgyak,
— szűkebb értelemben vett szaktantárgyak,
— fakultatív tantárgyak.

A szaktantárgyak újabb ismeretekkel gyarapítják a középiskolában szerzett tudást 
— bár számolni kell azzal, hogy nemcsak könyvtárszakot végzett középiskolások iratkoz
hatnak be a főiskolai könyvtárszakra. A tantárgyak látszólag ismétlődnek, legalábbis az 
elnevezésük, de ezen az oktatási szinten mélyebb tudást kell biztosítanunk, a tantárgyak 
terjedelme nem ugyanaz. Míg a középiskolában csak alapfogalmakkal ismerkednek és egy
szerűbb munkák elvégzését tanulják a diákok, a főiskolán bonyolultabb feladatok megol
dását kell elsajátítaniuk. Főiskolai szinten a technikai munkák háttérbe kerülnek, de 
a bibliográfiai leírás, osztályozás ismereteit részletesen kell elsajátítaniuk.

A tanterveknek a következő ismereteket kell tartalmazniuk (a felsorolás nem a tan
tárgyak megnevezése):

— írás-, könyv- és könyvtártörténet,
— könyvtári munka — főleg az osztályozás, indexelés, bibliográfiai leírás (ezeket 

külön tárgyként is ki lehet emelni, amennyiben az órakeretek lehetővé teszik),
— a tájékoztatás alapjai, bibliográfiák használata,
— az olvasószolgálat módszerei.

Diplomamunkáját valamelyik szaktárgyból készíti a hallgató.
A tantárgyak évi megoszlását, óraszámát a főiskola statútuma alapján kell megszab

ni. A gyakorlati órák száma mindenképpen nagyobb, mint az elméleti tárgyaké.
Egyetemi oktatás. Az egyetemi oktatás is a középiskolában szerzett tudásra alapo

zódik. Hogy egyetemi könyvtárosképzést szerveznek-e, vagy sem, az az egyes köztársasá
gok, vagy tartományok körülményeitől függ, elsősorban a szükségletektől és a lehetősé
gektől.

Az oktatás szervezeti keretei sem mindig azonosak — legalábbis az eddigi gyakorlat 
ezt mutatja. A szarajevói egyetemen könyvtártudományi tanszék m űködik, Újvidéken 
ágazati oktatásként fo ly ik  a könyvtárosképzés a Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Tanszékén, míg Zágrábban interdiszciplináris képzési form át alkalmaznak. Az oktatás 
megvalósítási formája lehet különböző, de a tárgyaknak lehetőség szerint ugyanazokat az 
ismereteket kell tartalmazniuk. A hallgató különösebb érdeklődése bizonyos szakterüle-

Könyvtári Figyelő 26(1980)2



Könyvtárosképzés Jugoszláviában 211

tek iránt kifejezésre juthat a szemináriumi dolgozatok megválasztásában és a diploma- 
munka kijelölésében.

A szaktantárgyak a következő ismeretekre terjednek ki:
— könyvtörténet — a szlovén és latin paleográfia alapismereteivel,
— könyvtártörténet,
— könyvtárszervezés, információs központok,
— könyvtári munka (feldolgozás),
— bibliográfiai leírás,
— osztályozás,
— a bibliográfiák felhasználása,
— információelmélet és a gépi adatfeldolgozás alapismeretei,
— az olvasószolgálat módszerei,
— muzeális értékű írott és nyomtatott művek védelme.

A diplomamunkát valamelyik szaktárgyból választhatja a hallgató az előadó tanár 
irányítása mellett. Minden könyvtárszakos hallgató köteles legalább két hetet tölteni 
meghatározott típusú könyvtárban a könyvtári munka gyakorlati megismerése céljából.

Továbbképzési lehetőségek. A könyvtárosképzés három alapformáján kívül Jugo
szláviában a könyvtári szakembereknek lehetőségük van szakosodásra. Ezt posztgraduális 
stúdium elvégzésével érhetik el. Az jogosult posztgraduális stúdium felvételére, aki bizo
nyos feltételeknek eleget tesz: egyetemi végzettség (nemcsak könyvtárszak jöhet számítás
ba), könyvtári gyakorlat, magas átlagosztályzatok az egyetemi évek alatt, vagy kiemelke
dő szakmunkák a könyvtártudomány területéről stb.

A szaktantárgyak tervezése úgy történt, hogy azok biztosítsák a szakosodás lehető
ségét, de bizonyos alaptárgyakat kötelezővé kell tenni. A kötelező tárgyak:

— könyvtári szolgáltatások,
— bibliográfiák és tájékoztatási segédeszközök,
— könyvtári katalógusok elmélete és gyakorlata,
— hagyományos és nem hagyományos dokumentumok,
— az olvasás lélektana.

A választható tárgyakat úgy kell tervezni, hogy megfeleljenek a társadalmi szükség
leteknek és a hallgatók érdeklődésének. Ilyen például az informatika, gépi adatfeldolgo
zás, olvasásszociológia és más tárgyak.

A magiszteri dolgozat megvédése a könyvtártudomány magisztere cím viselésére 
jogosít.

A doktori cím  elnyerése nem kapcsolódik oktatási formához. Az egyetemi oktatás
ról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő szakaszai értelmében a jelölt ugyanolyan 
feltételek mellett szerezheti meg, mint más szakon: sikeresen megírt disszertáció megvédé
se révén.

Az előbbiekben ismertetett könyvtárosképzési formák között kétségkívül legtöbb 
újat a középszintű oktatás bevezetése jelenti a szakirányú középiskolában. Jugoszláviában 
ezideig az országban egyedül csak Belgrádban működött könyvtárosképző középiskola,
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amely mintegy 30 éves múltra tekint vissza. Most — talán kicsit túlméretezett ambíció
val — könyvtárosképzést sokkal több iskolaközpontban találunk.

Az egyetemi oktatásnak némi hagyománya van, de a reform szellemében ezek is 
változáson mennek keresztül.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1975-ös évkönyvét, mely az alábbi témákkal foglalkozott: 
Ancsel éva: A könyvek nélkülözhetetlensége 
Dr. Waüeshausan Gyula: Könyvtároshivatás -  könyvtárosetika 
Dr. Bata Imre: Hivatás és szolgálat
Dr. Balázs János -  Dr. Győré Pál: A könyvtárosi hivatásetika kérdései különös tekintettel 
a természettudományi, műszaki és mezőgazdasági könyvtárakra 
Orosz Bertalanná: A könyvtárosetikáról

1979-ben a freiberg Bányászati Akadémia információs központja is kiadta Dieter Schmidmaier gondo
zásában.
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