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AZ EGYETEMI KÖNYVTÁROSKÉPZÉS MINŐSÉGI 
KÖVETELMÉNYEI ÉS VÁLTOZÁSAI

[~DAN ROBERT!

Az ELTE ВТК egésze a folyamatos megújulás éveit éli, melyen belül elméleti és gya
korlati szempontból egyaránt külön helyet foglal el a Könyvtártudományi Tanszék (a to
vábbiakban: Tanszék) folyamatos fejlesztése és reformja. Aki figyelemmel kísérte az 
1979-től napjainkig tartó szakaszban az apró lépésekből álló átalakulásokat, könnyen ész
reveheti, hogy kettős tendencia érezteti hatását a modernizálási folyamatban. Megoldandó 
feladat volt a Tanszék oktatási anyagának megújítása és az egyetem más tanszékeinek tu
dományos színvonalához való közelítése. Ezeket a különleges feladatokat körültekintéssel 
és a hallgatók érdekeinek figyelembevételével kellett megoldanunk. Hiszen nincsenek kis- 
és nagy tudományok, csupán egymás mellé rendelt ismeretek, melyek közül egyik mond
juk a nyelvtudomány és a hozzá kapcsolódó különféle érintkező stúdiumok, a másik 
pedig például a könyvtári tudományok, melyek nem kevésbé összetett, bonyolult és elem
ző oktatást, illetve a hallgatók részéről alapos felkészülést igényelnek.

Tudatosan tartottuk szem előtt azt a követelményt, ami az egyetemi szintű oktatást 
valóban felsőfokúvá teszi, vagyis az ismeretek komplex oktatását, és ami nem kisebb fel
adat, ezen ismeretek magunk által való bővítését is. A tudományos kutatás és az oktatás 
elválaszthatatlan egységet képez, és minden elmélet csak akkor éri el célját, ha közvetlen 
párbeszédes viszonyban áll a gyakorlattal. Ha tehát a könyvtári tudományokat csupán el
méleti síkon oktatnánk, nem kisebb hibát követnénk el, mint ha csak a gyakorlattal tö 
rődnénk. Közhely volt és marad, hogy a felsőszintű oktatásnak az elmélet és gyakorlat 
egységét kell közölnie a hallgatóval, mégis mennyi áldatlan vita, az indulatok indokolatlan 
felkorbácsolása kísérte a Tanszéken zajló változásokat, míg végre a közhely igazságát min
denki belátta. Az egyetem egészébe való integrálódás a korszerű követelményekhez való 
igazodás nem különleges feladat, hanem természetes folyamat, és az volt a természetelle
nes, hogy a Tanszék valamikor kiszakadt az egyetem adta környezetből.

A másik fontos iránynak a könyvtári tudományok belső értékrendszerének hely
reállítását tartottuk, és azt is a gyakorlat és az elmélet dialektikájában. A feladatnak még a 
határvonalai sem voltak világosak, és így szembe kerültek egymással szorosan összetartozó 
dolgok is. Ma már szinte hihetetlen, hogy vita tárgya lehetett az informatika vagy a könyv- 
történet, a könyvtártan vagy a művelődésszociológia szükségessége. Hiszen mindezek a 
stúdiumok természetes kört alkotnak, s igazában csak akkor hatékonyak, ha a könyvtá
rosképzésben együtt, egymást kiegészítve és egymás fejlődését támogatva jelentkeznek. 
Az eredmény viszonylag hamar jelentkezett, és igazolta az előzetes elképzelést. A tanul
mányok e komplex és dialektikus rendszerét elvégzettek sora bizonyítja, hogy a könyvtári
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tudományok legszélesebb skáláján, a paleográfiától a számítástechnikáig kell képeznünk a 
jövő szakembereit, mert ijem könyvtári adminisztrátorokra van szükségünk, hanem olyan 
könyvtári szakemberekre, akik a könyvvel, dokumentumokkal, információkkal kapcsolatos 
átfogó ismeretek alapján a széles bázisról egyéni vagy szervezeti formában történő specia
lizálódásra képesek. Világos dolog, hogy az egyetem nem szűk prakticistákat képez, hanem 
elméletileg felkészült könyvtárosokat, akik az elméleti ismereteket jól hasznosítják a gya
korlatban is. Fordítva nem is lehetséges, hiszen ahány munkahely, annyiféle feladat és a jö
vőben még a munkahelyeken belül is differenciálódni fog a tevékenységek köre. Az egyetemi 
diploma ezért nem végcél, csupán lehetőség arra, hogy a hallgató képes legyen munkája elvég
zésére, bárhová is állítja a sorsa. Lehetőséget, kiinduló pontot nyújt további fejlődéséhez, 
specializálódásához, az adott munkahelyen befutható karrierjéhez, de sem ezt, sem azt nem 
garantálhatja. Mert a tudományos fejlődés kétirányú mozgást végez: egyrészt horizontálisan 
közeledik új tudományokhoz, és új területeket alakít ki, másrészt vertikálisan, újabb és 
újabb mélységekbe jut el saját témekörében, e kétirányú mozgás dialektikusán egybekap
csolódik. Ez a kettős mozgás hatással van könyvtárosaink pályájára is.

Mivel korunk uralkodó tudományos tendenciái állandó változásban vannak, a 
könyvtári tudományokat sem tekinthetjük változtathatatlan, merev rendszernek. Fejlesz
tésük, de mások eredményeinek megismertetése is kötelessége az egyetemi oktatónak, épp
úgy, mint a világos előadásmód, a kérdésekben való tájékozódás, a jó értelemben vett pe
dagógiai szigor, s mind emellett egy tudományos pályakép kialakítása. Ezért is, és az egye
tem követelményrendszeréből következően is, a Tanszéknek új, minőségi feladatok ellátá
sára kellett felkészülnie. Ez már megmutatkozott a felvételi követelmények kimunkálásá
nál is. Az általános felvételi rendszeren belül a könyvtár szakra jelentkezők nemcsak szak
tárgyakból, hanem az általános műveltséget vizsgáló kérdéscsoportokra is felelnek, hogy a 
kultúrához való általános viszonyukról tájékozódhassunk. Ugyanebből a meggondolásból 
a történeti stúdiumokban a szakma múltjának fontosabb állomásai mellett, letűnt, de 
továbbélő művelődési elemeket is oktatnak, tudomásul véve és hirdetve, hogy a múlt a je
len tanító mestere, a jövő előkészítője. A könyvtári technikát (a katalogizálástól, a szako
zástól, az alapvető bibliográfiai ismeretektől a szövegelemzésig) a könyvtár, a dokumen
tum, az információ és a társadalom egységében oktatjuk, mert csak így szolgálja a tudo
mány ügyét és ezzel válik fejlesztésre alkalmas gyakorlattá.

A gyakorlat — vagy egész pontosan szólva az Élet - ,  pedig újabb és újabb feladatok 
elé állítja az oktatókat. Volt idő, amikor sajnálkozva állapítottuk meg, hogy végzettjeink 
elhagyják a pályát és a rádiónál, televíziónál, szerkesztőségekben, kiadóknál hasznosítják 
az itt szerzett ismereteket. Ma már úgy fogalmazunk, hogy a Tanszéken szerzett ismere
tek, a tudományos felkészültség nemcsak a könyvtárakban hasznosítható, hanem a társa
dalom más intézményei is igénylik hallgatóinkat. Ez nem baj, sőt éppen ellenkezőleg, ér
dem. Ugyanakkor kihívás is, és erre a kihívásra az adott keretek között és hitünk szerint a 
bevált módon kell válaszolni. Ez a minőségi változás alakítja, de nem átalakítja az oktatási 
szisztémánkat. Az információhordozó tömegkommunikációs eszközök szerkesztői mun
kája lépésről-lépésre tért nyert oktatásunkban. Ma már nemcsak a dokumentáció, az in
formációk regisztrálása az, ami összeköt bennünket az új technikával, hanem az új techni
kákon keresztül sugárzott vagy rögzített információátadás is stúdiumaink közé tartozik.
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Speciális kollégiumaink olyan területekre vezetik hallgatóinkat, melyek a hagyományos 
szemlélet szerint távol esnek a könyvtári munkától. Ebből az informatika a maga kemény 
követelményrendszerével, később a tudományközvetítés, tömegkommunikáció a maga sa
játos eszközeivel, és még nem is tudjuk a jövőben mi kopogtat a könyvtári tudományok 
ajtaján s kér bebocsátást e szép szakma hagyományos oktatási anyagai közé. Választhat
juk azt az utat is, hogy kizáijuk őket; ez kétségtelenül kényelmesebb, sőt arisztokratiku- 
sabb is. De a modern követelmények mást sugallnak. Hol vagyunk ma már a katalogizálás, 
szakozás, tájékoztatás jól körülhatárolható hármasságától. És vajon látható-e, hogy mit hoz 
a jövő? A technikai fejlődés és a szellemi előrehaladás már nemegyszer váratlan meglepeté
seket okozott. Az oktatás új minőségi követelményei arra irányulnak, hogy ha jósolni 
nem is, de a múltbeli tapasztalatok alapján legalább felismerni legyünk képesek azt a 
tényt, hogy a könyvtárosi munka nap mint nap új elemekkel bővül és ezeket az elemeket 
be is kell fogadnunk.

A napi oktatói munkában a naprakész szakirodalmi felkészültség természetes köve
telmény. De az egyetemi hallgató oktatója nemcsak közvetítő, hanem alkotó személyiség 
is. Az alkotás ebben az esetben tudományos produkció. A könyvtári ismeretek legszéle
sebb értelemben vett területén a történelemből a rendszertervezésen, szövegelemzésen át a 
számítástechnikáig kell oktatóinknak folyamatos és önálló kutatómunkát végezniök. 
Újabban a hallgatókat is sikerült bevonni ebbe a tevékenységbe. Szemináriumi feladatként 
most már évek óta kutatásmódszertani témákat dolgoznak fel, kutatási segédleteket állíta
nak össze. Egyszerű, de a jövő számára fontos aprómunkák ezek. Sor került például a tár
sadalomtudományi szakkönyvtáraink rejtett információforrásainak feltárására. Az ered
mény több száz „új” , bár már régóta meglévő információforrás a kutatók számára. Tudo
mányos folyóirataink információtartalmának elemzése során több kutatási eredmény, új 
kutatási segédeszközök születtek, és mindez a IV. és az V. éves hallgatóink tevékenysé
ge nyomán. Az elméleti megalapozás persze az oktatóra hárul.

A modem sajtótörténettől a reneszánsz könyvkultúráig, rejtett és elfelejtett hunga- 
rika értékek feltárásától nagyüzemi információs rendszerek szervezéséig, a művelődéspoli
tika történetétől az olvasómozgalmakig számos témán dolgoznak a Tanszék oktatói, több 
kutatási eredmény már kiadásra is került. Ezzel nemcsak a hazai könyvtári tudományok 
jobb oktatásához, de külföldi elismertetésükhöz is igyekszünk hozzájárulni. A legfonto
sabb cél azonban az egyetemi oktatás színvonalának folyamatos emelése. Posztgraduális 
kurzusaink belső és külső előadók segítségével az egyetemi diplomával rendelkezők speci
ális továbbképzését szolgálják. Ilyen az információs vagy a zenei posztgraduális kurzus. 
Lássuk be azonban, a kurzusok tekintélyét csak az garantálhatja, ha az előadói katedrán 
olyan személyiségek állnak, akik maguk is részt vesznek az oktatási anyag tudományos 
bővítésében. Újabban már figyelembe vesszük ezt a szempontot is. így tervezzük a könyv
tári tudományokat oktató főiskolai, ületve főiskolai szinten tanító kollégáink továbbkép
zését, a közművelődési könyvtárosok posztgraduális tanfolyamának elindítását stb.'Ha ez 
a minőségi követelményrendszer következetesen fog érvényesülni, mind az alap-, mind a 
posztgraduális képzésben akkor mondhatjuk majd el, hogy az egyetemi könyvtárosképzés 
megfelel azoknak a társadalmi és művelődéspolitikai elvárásoknak, amelyek fontos ténye
zői lesznek a következő évtizedek általános hazai fejlődésének.
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