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UNISIST IRÁNYELVEK AZ INFORMÁCIÓS KÉPZÉS  
TANTERVEINEK FEJLESZTÉSÉHEZ

SAUNDERS, W. L.: UNISIST. Guidelines for Curriculum for Information 
Studies. Unesco, 1978. 38 p. c. írását SZENTMIHÂLYI JÁNOS tömörítette.

Azoknak a tényezőknek számbavétele, amelyek egyes országokban a könyvtári és 
tájékoztatási munkában résztvevők képzési formáit, a képzés és oktatás tartalmát, a kép
zési rendszer továbbfejlesztését meghatározzák, annak megállapításához vezetnek, hogy 
ezek a tényezők vagy általános jellegűek, vagy pedig az egyes országokban specifikusak, 
ill. az ott kialakult intézmények jellegétől függően befolyásolják a képzés és oktatás 
menetét.

A z első kategóriába sorolható: az egyes országok vagy régiók fejlettségének mértéke 
és az információ iránti szükségletek minősége és mennyisége, a nemzeti munkaerőhelyzet 
alakulása, a munkaerő iránti igények megoszlása és az ezek közötti prioritás, valamint 
a munkaerőkkel való ellátás tervszerűségének mértéke. Az általános jellegű tényezők közé 
sorolandó továbbá az ország felsőoktatási rendszerének általános szervezettsége és struk
túrája, a könyvtári és információs infrastruktúra, a könyvtári és információs gyakorlat 
jelen állása.

A második kategóriába sorolhatók azok a tényezők, amelyeket az anyagi ellátott
ság, a személyzet összetétele, az oktatásban résztvevők tanulási módja (nappali vagy levele
ző oktatás), a könyvtári és könyvkereskedelmi ellátás, a különleges felszereltség hozzáfér
hetősége és egyes működő információs, könyvtári szervezetek részvétele az oktatásban 
jelent.

A tanterv általános céljai. Ha a rendelkezésre álló eszközöket a legnagyobb hatás
fokkal akarjuk felhasználni, úgy igen fontos, hogy a tantervi célok világosan és szorosan 
kapcsolódjanak a nemzeti és regionális igényekhez. A tervezésnek ezt a fázisát kedvezően 
befolyásolja, ha léteznek nemzeti, ill. regionális fejlesztési tervek. A tervezés korai idősza
kában rendkívül jelentős meghatározni a könyvtári és információs munkában részt vevő 
munkaerők típusait és szintjeit. Ez viszont a könyvtári és információs infrastruktúra 
következménye. Eleinte a fejlesztés valószínűleg a gyakorlati munkát végző munkaerők 
kiképzésére irányul. Az infrastruktúra fejlődésével együtt nagyobb szükség lesz könyvtári 
és információ-szolgáltatási vezetőkre, ezzel együtt a magasabb szintű képzésre, amely 
képesít a kutatás-fejlesztés és tervezés munkájának elvégzésére is.
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A tanterv szintjei

A bázistan terveknek három fő megjelenési formája van:
a) oklevelet nem nyújtó szakmai képzés,
b) felsőfokú képzés,
c) posztgraduális, Ш. diploma utáni képzés.

Mindhárom programtípusnak megvan a maga jellemző vonása, de egy közös céljuk van: 
a tanulókat a könyvtári és információs munka alapvető ismereteivel ellátni. Egy ilyenfajta 
program végrehajtása és megfelelő gyakorlati képzés, Ш. munkahelyi gyakorlat után 
a képzésben résztvevőknek hamarosan bármely típusú könyvtár vagy információs egység 
hatékony munkaerejévé kell válniok.

Oklevelet nem nyújtó szakmai képzés. Az ilyen programokban résztvevők általá
ban gyakorlati tevékenységet folytatnak és ez a kategória az, amelyik a középfokú 
képzést igénylő gyakorlati munkát végzi el. A képzésben való részvétei előfeltételei: kb. 
azonosak legyenek az egyetemi képzésben való részvétel előfeltételeinek legalsóbb 
szintjével.

Felsőfokú képzés. A felsőfokú képzés hároméves, esetleg négyéves képzési progra
mot foglal magába, amelynek legfőbb eleme a könyvtárosság, ill. az információs munka. 
Ehhez kapcsolódva egy vagy több hagyományos felsőoktatás tárgyát képező ismeret is 
csatlakozzék.

A világ sok részében ellentétes felfogás uralkodik a könyvtári és információs képzés 
megkívánt programjaival kapcsolatban. Vannak olyan érvek, mely szerint az egyetemi 
fokozatot nyújtó képzés ne legyen szakmai, mivel ez magában foglalja, hogy a tanulmá
nyok legelején már foglalkozást kell választania a hallgatónak, és ez károsan befolyásolja 
azt, hogy az információs gyakorlatot folytatóknak egy tudományterületen megfelelő 
ismeretekkel kell rendelkezni. A hosszabb tartamú egyetemi képzés mellett szól, hogy 
a könyvtári és információs munkában a tanítási szünetek idején lehet megfelelő gyakorla
tot szerezni. A jó egyetemi alapképzést nyújtó programok mindenesetre a könyvtári és 
információs munka magasabb szintjeinek elvégzéséhez nyújtsanak megfelelő alapot és 
bizonyos vezetési ismereteket is.

Posztgraduális, ill. diploma utáni képzés. E képzési forma különböző módon 
valósítható meg. Magába foglalhat például egy kutatási programot, vagy bizonyos speciali
zált és magas szintű tanulmányokat. Mivel ez az oktatási forma rendkívül sűrített és 
rövid ideig tartó, kívánatos, hogy a hallgatók megfelelő gyakorlati tapasztalatokkal rendel
kezzenek. Ez a posztgraduális képzés jelen tanulmányban a már könyvtáros, ill. informá
tor diplomával rendelkezők továbbképzését jelenti. Ennek következtében nem jelenti 
azoknak a tanulmányoknak az elmélyítését, amelyekben egyetemi tanulmányaik során 
részesültek. Azokból a hallgatókból, akik ezeket a posztgraduális tanulmányokat folytat
ják, lesznek a szakmai vezetők,az egyes szakterületek specialistái.
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A tanterv tartalma

Tudomásul kell venni, hogy a szakmai képzés különbözik az akadémiaitól. Ennek 
következtében gyakorlati jellegű is, és ez alkalmat nyújt arra, hogy a foglalkozás szakmai 
fogásait meg lehessen tanulni. A könyvtárosi és tájékoztatási foglalkozásoknál ez a köve
telmény megmutatkozik olyan szakmai munkavégzésnél, mint az információs és referensz- 
munka, az osztályozás, indexelés, a számítógépen alapuló információ-szolgáltatások stb. 
Ezért az oktatási intézmény felelőssége nem csupán az, hogy az elvégzendő munkák 
alapelveivel és elméletével ismertesse meg a hallgatókat, hanem hogy alkalmat nyújtson 
gondosan válogatott gyakorlati képzésre is, hogy az elveket és elméleteket megvilágítsa.

Az információs tanulmányok körvonalai

A tan terv magját képező tantárgyak a következőképpen csoportosíthatók:
a) az emberi kommunikáció-alapozó tantárgy
b) a felhasználók tanulmányozása
c) az információ forrásai
d) információk/adatok tárolása és visszakeresése
e) szervezeti kihatások
0  disszertáció, ill. szakdolgozat 
g) szabadon választott tárgyak

Ajánlott megosztási arány az egyes tárgycsoportok között:
a) emberi kommunikáció 7,5 %
b) felhasználók tanulmányozása 7,5 %
c) információforrások 20,0%
d) információk/adatok tárolása és visszakeresése 20,0 %
e) szervezeti kihatások 20,0 %
0  speciális tárgyak vagy disszertációk 15,0%
g) szabadon választott tárgyak 10,0%

Különböző funkcionális, ill. munkaköri kategóriákra való képzés, bizonyos specia
lizálódást is szükségessé tesz. így a tájékoztatási szakemberképzésben külön kategóriát 
képezhet az információ-elemző és a számítógép-specialista képzése is. Az információ
elemző mindenekelőtt rendelkezzék annak a tárgynak alapvető ismereteivel, amelyhez 
tartozó dokumentumok elemzésével foglalkozik. Az ő számára a kivonatolás, indexelés 
ismerete, ill. abban való elmélyülés feltétlenül szükséges.

A számítógép-specialista, aki már megfelelő számítógéppel kapcsolatos elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel rendelkezik, eddigi ismereteinek a könyvtári és információs 
munkában való alkalmazásával fog a szabadon választott tárgyai során bővebben megis
merkedni.
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Az egyes tanulmányi területek ajánlott tematikai modellje

a) Emberi kommunikáció — alapozó tanfolyam 
elméleti szem pontok
— az információ-átadás folyamata
— a könyvtártudomány és informatika jellemző vonásai 
gyakorlati szem pontok
— nemzeti és nemzetközi könyvtári információs infrastruktúrák

b) A felhasználók tanulmányozása
— a használók magatartása és szükségletei:

— általános környezeti tényezők (földrajzi, kulturális stb.)
— speciális környezeti jellemzők az egyes diszciplínák és diszciplinacsopor- 

tok/hivatások, foglalkozások
— szakemberek tanulmányozása

vagy: egy specializált környezet pl. ipar, közigazgatás, felsőoktatás 
vagy: a diszciplínák egy speciális csoportja — természettudományok 

és műszaki tudományok, társadalomtudományok és humán 
tudományok

vagy: egy specializált szakmai vagy foglalkozási csoport, mint pl. 
gyakorló orvosok, agrármérnök stb.

— a felhasználók számbavételének módszerei
c) Az információ forrásai (dokumentumforrások, AV-források, számítógépes és 

intézményi források)
— általános áttekintés (magába foglalja a diszciplínák egész spektrumát)
— referensz és bibliográfiai segédletek
— az információs segédletek specializált tanulmányozása

vagy. a természettudomány- és műszaki tudományokban 
vagy: a társadalomtudományokban 
vagy; a humán tudományokban

— gyakorlati képzés: manuális irodalomkutatás és adatszolgáltatás
— számítógépes adattárakban való kutatás
— az információ közlése és teijesztése

d) az információk/adatok tárolása és visszakeresése
— a katalogizálás, osztályozás és indexelés alapelvei
— számítógépes módszerek
— rendszerek és sémák: összehasonlítás és értékelés

gyakorlati képzés: katalogizálási gyakorlatok
osztályozási gyakorlatok 
osztályozási rendszerek megismerése 
fazettás osztályozási séma

— tezauruszkészítési gyakorlat
— kivonatkészítési gyakorlatok
— elemi számítógépes program konstrukciója és működtetése
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e) szervezeti kihatások
— igazgatási alapelvek és technikák
— a rendszerkörnyezet és céljai

vagy: nemzeti könyvtárak és információs rendszerek
tudományos könyvtári és információs rendszerek 
közkönyvtári rendszerek 
szakkönyvtári és információs rendszerek 
iskolai könyvtári és eszközrendszerek

— e rendszerek működése
— reprográfia
— gépesítés és automatizálás
— kvantitatív módszerek

0  különleges tanulmányok/disszertációk 
kutatási módszerek
(Az oktatás megoldható egy rövid tanfolyam keretében, amely a különféle 
kutatási módszereket, könyvtári kutatás, történeti, deduktív, induktív stb. 
ismerteti és bevezet a kutatási terv elkészítésének módszereibe.) 

g) szabadon választott tárgyak
(A felsorolás csak példákat említ.)
— a könyvtári és információs munka története
— összehasonlító könyvtártan és az információs munka nemzetközi összeha

sonlítása
— könyvtörténet
— analitikus és leíró bibliográfia
— nyomdászat és könyvművészet
— könyvkiadás és könyvkereskedelem
— levéltárak igazgatása és kéziratok kezelése
— a paleográfia elemei
— könyvtári szolgáltatások az ifjúság számára
— könyvtári tervezés
— felsőszintű számítógép-programozás.

Horst Kunze „Alles für das Buch” c. könyvéből

Könyvtári Figyelő 26(1980)2


