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NEW, Peter G.: Education for librarianship. Decisions in orga
nising a system of professional education. London — Hamden, 
Conn., Clive Bingley — Linnet Books, 1978. 174 p.

Könyvtárosképzés. A szákmai képzés szervezetének kialakulása

P.G. NEW az Észak-londoni Műszaki Főiskola Könyvtáros
iskolájának vezető tanára. Könyvében tízesztendős tapasztalatai
ról számol be, három fejezetet pedig átadott tanártársainak, akik 
saját szaktárgyaiknak — egyben a képzés három alaptárgyának — 

tanítási lehetőségeit elemzik.
Írásaik bevallott célja — amint ezt az alcímben meg is jelölik — hogy tapasztalataikat 

elsősorban a fejlődő országok könyvtárosképzésének megteremtéséhez adják át. így 
részletesebben magyaráznak a témában közismert alapfogalmakat, például a képzési szin
tek lehetőségeit, az első fejezet pedig a hazai könyvtári oktatási rendszer megteremtésé
nek érdemességét vagy felesleges voltát latolgatja.

Mindezek ellenére még ez a szempont sem érdektelen számunkra, mert ebből 
következően nem a saját, angol intézményeket állítják példának, hanem meggyőzően 
bizonyítják, hogy a könyvtárosképzés megszervezhető bármely meglévő oktatási hálózat
ban, vagy a létező könyvtárakban. A képzési szint taglalásából keserű elégtétellel vehetjük 
tudomásul, hogy a végzettség-besorolás-munkakör vita és szövevény másutt is gond.

Érinti NEW természetesen azokat a kérdéseket is, amelyek a magyar vitákban oly 
gyakran szerepelnek. Egyetem, vagy más főiskola nyújtsa-e a felsőfokú képzést? Ha az 
egyetem befogadja a könyvtárszakot, kétségtelenül rangot ad neki, de ezen túl többletet 
nem tud nyújtani, hiszen a könyvtárosi tárgyakat nem oktatják más tanszékek munka
társai (miért nem? — a szerk.), még a meghívott előadókat sem az oktatói karból, hanem 
a könyvtárak szakembereiből válogatják. Hasznos-e a levelező és az esti képzés? Angliá
ban 1964-től leépítették a levelező oktatást és az esti is minimális. Ezekben az oktatási 
formákban a gyakorlatot úgyszólván lehetetlen megszervezni, a tanult ismeretek elméleti 
szinten maradnak. Posztgraduális képzés? Bizonyos munkakörökre (bibliográfia-készítés, 
tájékoztatás, szakozás) ez a legeredményesebb, hiszen a már diplomát szerzett tanuló 
ismereteire építve, könnyen sajátítja el a rendszerezést: a lényeg megragadását, a feltárás 
logikáját. LANGRIDGE tanulmányában — úgy érzem, hogy ez a kötet legmagvasabb 
írása — értelmetlennek tartja a vitát a „könyvtártudomány” fogalmáról, amit a „könyv
tártan” előkelőbb szinonimájaként használnak, noha szerinte, az előbbi csak egy része 
az utóbbinak,és csak az „elméleti könyvtártan” tartozik bele. Fontosabbnak tartja viszont 
a könyvtárosoArtotós és a könyvtáros&épzés megkülönböztetését. Az oktatás, minden
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szinten az általános ismereteket nyújtja, a képzés viszont egyes feladatokra és munkakö
rökre történik. Ugyanő fejti ki, hogy szaktárgyát a katalogizálás-szakozást a legjobb az 
„ismeretek rendszerezése” néven a tantervbe illeszteni, mert az oktatási cél nem a címle
írási szabályok vagy a szakozási rendszerek megtanulása, hanem a lényeg megragadására 
való készség elsajátítása, másrészt az új feltáró rendszerek már nem is fedik a betűrendes 
vagy a szakkatalógus hagyományos fogalmát.

NEEDHAM a könyvismeret — bibliográfia-tájékoztatás (az angol bibliography 
magyarul csak felbontva értelmezhető) — oktatásáról elsősorban azt a gondolatot fejti ki, 
hogy a régi „100 legfontosabb kézikönyv”, vagy „alapvető művek jegyzéke” bemagçilta- 
tásának nincsen értelme, típusokat kell tanítani, az adott szükséges műveket a könyvtáro
sok amúgy is megismerik a gyakorlatban. Hasonló a szakirodalmi ismeretek helyzete is: 
általános típusok megismertetése lehet az oktatás célja. A bibliográfiák szemléletében is 
változtat ma a tanítás. Sokáig élt az öncélú szemlélet — sokszor hősies erőfeszítést köve
telve, — hogy a bibliográfiák értelme maga a bibliográfia: „minden össze legyen gyűjtve 
minden szempontból.” Szükségesebb annak a szempontnak érvényesítése, hogy: 
kinek-mihez-mit, vagyis összefüggésben szemlélni a bibliográfiák készítésének és használa
tának gyakorlatát.

REDFERN a harmadik főtárgy, a könyvtárszervezés és könyvtárvezetés tanítási 
tapasztalatairól ír. E témában az olvasásvizsgálatot, a pénzügyi ismereteket, a folyamat- 
tervezést és a személyzeti politikát tartja a legfontosabbnak. Érdekes még számunkra, 
hogy a mi vitáink olyan jelentős kérdéseit, mint az egy- vagy többszakos képzés, műszaki- 
természettudományi felkészültségű könyvtárosok képzése, ilyen formában a tanulmányok 
fel sem vetik. Az utolsó fejezetben a tanterv-javaslat azonban az alaptárgyak mellett 
harminc speciális tárgyat ismertet — egyik sem ismeretlen nekünk, — amelyek a szak- 
könyvtári feladatokra és az egyes munkakörökre képeznek.

NEW gyakorlati szellemű, ám mégsem didaktikus művét tapasztalat-forrásként hasz
nálhatják mindazok, akik a magyar könyvtárosoktatás és képzés helyreigazításán munkál
kodnak. Reméljük, hogy nincsenek kevesen!

MARÓT MIKLÓS
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