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A könyvtáros és a tájékoztatási szakember szakmai fejlődése

A „szakmai fejlődés” a könyvtári-tájékoztatási munká
ban nemcsak a szakmai ismeretek naprakész elsajátítását 
jelenti, de a dokumentum, az ismeret, a társadalmi-gazdasá
gi változások szerepének, kölcsönhatásának újra és újra 
átgondolását és a felismerés eredményeinek alkalmazását is 
a mindennapi munkában.

A kötet szerkesztője az angol—amerikai könyvtári-tájékoztatási szakirodalomból 
olyan válogatást kívánt adni, amely a könyvtáros, a tájékoztatási szakember és a társada
lom kapcsolatával összefüggő kérdésekre adhat választ, vagy legalább gondolatokat. Nem 
az egyes részterületek szakirodalmából, mégcsak nem is okvetlenül új irodalomból váloga
tott — utal más, ilyen jellegű összeállításokra — hanem azokat az írásokat kívánta kötetbe 
gyűjteni, amelyek mintegy kiegészíthetik a továbbképzések különböző formáin elhang
zottakat.

A szakirodalom-gyűjtemény öt nagy témában tartalmazza a jelentősnek ítélt tanul
mányokat, előadásokat, könyvrészieteket. A szerkesztő kritikai megjegyzéssel vezet be 
minden témát és a tanulmányok után további szempontokat is felvillantó ajánló bibliog
ráfiát ad.

A könyvtár és/vagy tájékoztatástudomány fejezet három tanulmánya közül J. H. 
Shera 1968-ban megjelent írása részben vázolja a címben jelzett megkülönböztetés kiala
kulását, részben arra hívja fel a figyelmet, hogy a könyvtárosok és a tájékoztatástudomány 
szakembereinek tevékenysége közötti kölcsönhatás természetes szövetségesekké teszi 
vagy kell, hogy tegye őket a vetélkedés és főként a szembenállás helyett. N. J és
S. E. Robertson az információtudomány általános kérdéseivel, az információ jelenségével
foglalkozik, míg G. Hanks és C. J. Schmidt azt fejtegeti, hogy a könyvtárosok képzésének 
és rendszeres továbbképzésének egyre szélesebb körre kell kiterjednie, ugyanakkor
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mélyebbnek is kell lennie, így közeledhet a ma még kissé „alacsonyabbra értékelt” 
könyvtáros a tájékoztatási szakemberhez.

A kutatás című fejezet két tanulmánya (J. E és B. C. Vickery) óv a könyvtár-
és tájékoztatástudományban még sűrűn előforduló öncélú kutatásoktól; Vickery 1975- 
ben rámutat arra is, hogy a szakterület tudományos alapjai még mindig meglehetősen 
embrionálisak, a vizsgálódások is inkább leíró, mint elemző jellegűek, s a kutatás módsze
reiként is elsősorban más tudományágak módszereit kénytelenek alkalmazni; ez sok 
bizonytalanság forrása.

A filozófia és etika fejezetcímet viselő részben közölt két tanulmány meglehetősen 
régi, s talán A. Broad fleld 1949-ben tett megállapításai közül néhány a nyolcvanas évek
ben vitatható, de mindkettő a könyvtárosi hivatás fontosságával foglalkozik, a könyvtáro
si magatartás, lelkiismeret olyan kérdéseit feszegetik, amelyekkel sajnálatosan keveset 
foglalkoztak az elmúlt években. Különösen D. J. Foskett lelkes és lelkesítő tanulmányát 
kellene minden, helyét és társadalmi tevékenységének értelmét kereső könyvtárosnak 
elolvasnia.

A szolgáltatások tervezése címszó alatt közölt nyolc tanulmány nemcsak új szolgál
tatások megindításánál, de a meglévők újraértékelésében is segítséget nyújthat. Az első 
három, P. H. Ennis, G. V. Penna és munkaközössége és M. В általános szempontokat 
(a társadalmi változások hatását, a könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások nemzeti 
tervezését és a felhasználók jellegzetességeit) vizsgál, míg a továbbiak egy-egy részkérdés
sel foglalkoznak, általánosítható, minden könyvtártípusban figyelembevehető következte
tésekkel: D .McFaydena referensz-munka gazdaságosságának vizsgálatához ad szemponto
kat, F. Celoria az akadémiai, A. W. McClellan a közművelődési, A. W. Pearson a szak- 
könyvtárak szolgáltatásainak tervezéséhez; végül M. M. Reynolds a könyvtárak 
együttműködésének ideálját és a realitásokat elemzi.

A tanulmánykötet felét teszik ki a vezetés kérdései-t érintő tanulmányok. Ez a rész 
két további fejezetre oszlik, külön csoportot képeznek az emberi és külön az „anyagi”, 
technikai vonatkozások.

A könyvtári-tájékoztatási munka irányításának, gyakorlatának emberi oldalával 
foglalkozó tanulmányok igen széles skálán mozognak, közülük csak néhányat említünk 
meg: B. G. Dutton azt emeli ki, hogy milyen fontos a munkatársak bevonása az intézmé
nyi politikába, a döntésekbe, К. H. Plate és E. W a könyvtárosok szakmai közérze
tének vizsgálata során arra az eredményre jutottak, hogy jó érzést a teljesítmény és az 
elismerés, elégedetlenséget általában az intézményi politika, az ellenőrzés és a személyi 
kapcsolatok terén tapasztalható visszásságok eredményeznek; de Fichy azt vizsgálja, hogy 
mit és hogyan kellene tenni (az Egyesült Államokban) azért, hogy megváltozzék az 
a visszás helyzet, hogy a könyvtárosok nyolcvan százaléka nő, de a vezetők kilencven 
százaléka férfi; Ch. H. Goodman tanulmánya, majd D. C. Weberé is a könyvtári személy
zet kialakításánál, fejlesztésénél a szervezés általános elveinek érvényesítésén túl különös 
hangsúlyt fektet az egyéni adottságok figyelembevételére, a munkatársak motivációjára, 
a jó kapcsolatok, inspiráló munkahelyi légkör kialakítására; végül egy angol és egy ameri
kai tanulmány is foglalkozik a könyvtárosok szakmai szervezeteinek növekvő szere
pével.
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A vezetési ismeretekről összeállított fejezet második része gazdasági-módszertani 
kérdésekkel foglalkozik.

D. J. Simpson „Mielőtt a gépek jönnek” című cikkében rámutat a bonyolultabb 
gépek alkalmazását megelőző gondos, tudományos-tervező folyamat és a munkatársak 
felkészítésének szükségességére. P. H. Orr a könyvtári szolgáltatások minőségének közve
tett és közvetlen mérhetőségének elméleti lehetőségeit vázolja, de a közvetlen megítélés
nek már csak a nehézségeire mutat rá. K. E. Beasley az urbanizációnak a könyvtárakra 
gyakorolt hatását tárgyalja. J. A. Raffael a vezetés részére szükséges gazdasági elemzések 
között rámutat, hogy a költség-haszon elemzés a nem piaci tevékenység hosszútávú 
pénzügyi hatásaira vonatkozik, míg a költség-hatékonyság elemzés nem pénzügyi fogal
makkal mért rövidtávú outputok vizsgálatának módszere. Az amerikai Vezetési Gyakor
lat Elemzésének Programja (MRAP) — ismertetése szerint — a belső problémák vizsgálatát 
célozza egy, erre a célra a munkatársakból kijelölt munkacsoport segítségével. P. O’N. 
Hoey a közönségkapcsolatokkal foglalkozó elméleti megállapításainak lényege, hogy ezek 
feltétele a könyvtáron belüli jó munkatársi kapcsolatok, együttműködés kialakítása.

Mint a vázlatos ismertetésből is látszik, a szemelvény-gyűjtemény, ha nem is egyenle
tes színvonalú, de igen színes. Hasonló tanulmány-gyűjteményeket, az eredeti tanulmá
nyok „facsimile kiadásával”, egyszerű foto-ofszet technikával nálunk is össze lehetne állí
tani. Biztosan érdeklődéssel és haszonnal forgathatná a korszerű hazai tankönyveket, 
kézikönyveket amúgy is nélkülöző könyvtárosok széles tábora.

BALÁZSNÉ VEREDY KATALIN

Hélène Desvals: Comment organiser sa documentation scientifique c. könyvének illusztrációiból.
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