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SZEMLE

AZ INFORMÁCIÓS SZAKEMBEREK OKTATÁSANAK  
NEMZETKÖZI HÍRADÓJA

A könyvtári, dokumentációs és információs ismeretek oktatásának kérdései világ
szerte foglalkoztatják a szakembereket. A problémakör nemzetközi jellegének hangsúlyo
zásával gyakran találkozhatunk a szaksajtóban, különböző rendezvényeken és programok
ban. Nem véletlen, hogy több nemzetközi szervezet is erőteljesen foglalkozik ezzel 
a területtel.

Az Unesco különböző programjai keretében mindig előtérbe helyezte a könyvtári, 
dokumentációs és információs szakemberek oktatását és képzését, valamint a vonatkozó 
nemzetközi, regionális és országos (főleg fejlődő országbeli) tervek támogatását.

Az Unesco ezirányú tevékenysége keretében bízta meg 1976-ban a FID-et (illetve 
a FID oktatási bizottságát, a FID/ET-t) egy tanulmányterv elkészítésére — többek 
között — arra vonatkozóan, hogy miként lehetne hatékonyabban elősegíteni a különböző 
országok, szervezetek stb. oktatásra vonatkozó információinak áramlását. A tanulmány- 
terv alapján az Unesco szerződést kötött a FID-del egy olyan rendszeresen megjelenő 
híradó szerkesztésére és kiadására, amely rövid hírek és közlemények formájában tájékoz
tatja az érdekelteket a könyvtári, levéltári, dokumentációs és információs szakemberek 
oktatásában és képzésében felhasználható eredményekről.

Ennek eredményeképpen indult meg a
NEWSLETTER ON EDUCATION AND TRAINING 
PROGRAMMES FOR SPECIALIZED INFORMATION 
PERSONNEL

(Az információs szakemberek oktatási és képzési programjainak híradója) című angol 
nyelvű negyedéves bulletin a FID kiadásában.

A Newsletter első számai kísérleti jelleggel jelentek meg az alábbi időpontokban:
1. szám 1977 november
2. szám 1978 szeptember
3. szám 1978 december.

E kísérleti időszak alatt több változtatást hajtottak végre mind a tartalomban mind 
az információk elrendezésében. Pl. megváltoztatták az első szám híreinek földrajzi csopor
tosítását, tekintetbe vették a FID 1978. évi konferenciáján és kongresszusán elhangzott 
észrevételeket, kibővítették a források körét stb.

Ezek után 1979-ben jelent meg végleges formában a híradó első száma a FID/ET 
bizottság szerkesztésében, amelynek elnöke Paul Wasserman amerikai professzor. 
A szerkesztőség címe: FID Newsletter on Education, c/o College of Library and Infor-

Könyvtári Figyelő 26(1980)2



Az információs szakemberek oktatásának nemzetközi híradója 219

mation Services, University of Maryland, College Park, Maryland 20742, USA. A bulletin 
igényelhető: FID, P.O.Box 30115, 2500 GC The Hague, Netherlands.

Az eddigi számokban a következő felosztásban jelentek meg rövid hírek és közle
mények (mindenütt megadva azt az információs forrást, ahonnan további részletes tájé
koztatás kapható):

1. kötet
1 ,sz.
1979 tavasz

2.sz.
1979 nyár

3.sz.
1979 ősz

Szaktanfolyamok és szemináriumok 19 15 14
Rendszeres, állandó tanfolyamok 5 6 5
Ösztöndíj lehetőségek 4 — 1
Értekezletek 5 6 7
Elvi, politikai kérdések - - 4
Országos oktatási programok 5 1 2
Oktatási és tanfolyami anyagok 12 12 10
Kiadványok 4 9 7

összesen 55 49 50

A három számban összesen 154 tömörített közlemény jelent meg. Példaként kettő
nek közreadjuk a magyar fordítását.

017 In form atika i és ren dszertu dom án yi svéd program
A Stockholmi Egyetem és a Királyi Műszaki Intézet programjai alapján 
külföldi hallgatók is szerezhetnek egyetemi és doktori diplomát Svédor
szágban. A nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével készült prog
ram középpontjában az „informatika” áll, ami meghatározásuk szerint 
magában foglalja a következőket: a kommunikáció szerkezete és jellem
zői; az információ szervezeti kérdései, áramlásának-tárolásának-keresé- 
sének-elemzésének elmélete és módszerei; rendszerek és hálózatok; az 
emberi munka-környezet technológiája és automatizálása.
A tanfolyamok és a tananyagok leírását tartalmazó legújabb brosúra 
kapható: Dr. Kjell Samuelson, Informatics and Systems Science, Stock
holm University, Room F720, Fiskartorpsvagen 160F, 106 91 Stock
holm, Sweden.

032 A lengyel k ö zép fo k ú  o k ta tá s  u tán i program ok m odernizálása  
Az információs dolgozók középfokú oktatás utáni szakmai képzésének prog
ramját eredetileg 1973-ban hagyták jóvá Lengyelországban, A S1NTO 
(a lengyel országos műszaki-tudományos információs rendszer) fejlődésének 
megfelelően most bizonyos változtatások váltak szükségessé ezen a területen.
A tanulókat már nem „dokumentációs technikusokká” képezik hanem „tudo
mányos és műszaki információs technikusokká”. Az elnevezés változása 
a funkció kibővítését jelenti, mivel a kiképzettek az információs munkafolya
matok minden szakaszában alkalmazhatók lesznek. A tanmenetbe négy új 
tárgyat vettek fel. Ezek: referensz művek kiadása; számítógépes ismeretek; 
reprográfia; gyakorlati munkák. A szakmai képzés trendjeire vonatkozóan 
bővebb felvüágosítás kapható a következő címen: Dr.J.Steszenko, Head of 
Education and Training Department, CINTE, 00—950 Warszawa, ai. Niepod- 
leglosci 186, Warszawa, Poland.

Könyvtári Figyelő 26(1980)2



220 Balázs S.

Az egyes számok híreit és közleményeit földrajzi, tárgyszavas és intézményi muta
tók teszik könnyebben áttekinthetővé.

BALÁZS SÁNDOR

HÁZHOZ JÖN A FŐISKOLA a könyvtárosok továbbképzésére. — Az aberystwythi 
(Wales) College of Librarianship arra vállalkozott, hogy az igényelt témakörben és a részt
vevők képzettségének megfelelő szinten helyben rendez továbbképző tanfolyamokat 
egy-egy könyvtárnak vagy több könyvtár erre közösen jelentkező csoportjának. A könyv
tárnak csak az előadók készköltségeit (utazás, ott-tartózkodás) kell megtérítenie.

(FID News Bulletin, 1979. 2.no.)

EGYETEMI OKTATÓ MINT VENDÉGKÖNYVTÁROS. -  Ohio állam egyik nagy köz- 
művelődési könyvtára nyaranta 2—3 hónapra alkalmazza valamelyik könyvtárosképző 
intézet egyik oktatóját. Az oktató azután — gyakorlati tapasztalatai alapján — javaslatokat 
tesz a könyvtártudomány új eredményeinek érvényesítésére a könyvtár munkájában.

(Library Journal, 1979. ll.no .)
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