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IDEGEN NYELVEK OKTATÁSA A FŐISKOLAI 
KÖNYVTÁROSKÉPZÉSBEN

PÁLVÖLGYIMIHÁLY-TÓTH GYÖRGYI

A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola könyvtári tanszékén az 1983/84-es tan
évben — amikor még a régi tanterv volt érvényben—, indítottuk el kísérletképpen az angol 
nyelvi speciálkollégiumot. 1985-től az angol mellett a német oktatására is sor került. A fő
iskolai könyvtárosképzés új programjára való áttéréssel megváltozik a speciálkollégiumok 
rendje is: a 6 -7 . félévre kerülnek á t.1 Várható az is, hogy a művelődési miniszter rendele
té az idegen nyelvek tanulásáról a felsőoktatási intézményekben új helyzetet teremt.2

Mindez indokolja, hogy eddigi tapasztalatainkat, eredményeinket és gondjainkat 
számba vegyük, és felvázoljuk a jövő lehetőségeit.

Az idegen nyelvek oktatása a könyvtárosképzésben

A 18—19. századtól, azaz a latin nyelv „világuralmának” fokozatos megszűntéről a 
nemzeti nyelvek „vetélkedésének” vagyunk tanúi. A tét az, hogy melyik legyen a tudo
mány, a technika és a kultúra nemzetközi nyelve. Egy ideig sajátos munkamegosztás ala
kult ki, s a századforduló táján a német, angol és a francia segítségével még gyakorlatilag 
áttekinthető volt a világ szakirodalma. A második világháború után az orosz vívott ki fon
tos pozíciót. Ma a tudományos szakirodalom 53%-a angol nyelven jelenik meg, az orosz 
lO ^kal foglalja el a második helyet, s őket követi a német, a francia, a spanyol, a japán 
stb.3 Az eszperantisták is egyre gyakrabban hallatják szavukat, de pillanatnyilag úgy tű
nik, hogy az élő nyelvek használata az elsődleges. Különösen az angol szerepe nőtt meg az 
utóbbi időben, hiszen kb. 400 millió embernek anyanyelve, és második nyelvként további 
százmilliók beszélik.

A kis nyelveket beszélő országok tudósainak, szakembereinek (itt természetesen a 
könyvtári és informatikai szakemberekre is gondolunk) feltétlenül ismerniük kell a világ
nyelvek legalább egyikét ahhoz, hogy be tudjanak kapcsolódni a nemzetközi tudományos 
és műszaki (információs) vérkeringésbe. A hazánkhoz hasonló kis országokban, például 
a skandináv országokban, Ausztriában, a Benelux-államokban stb. a lakosság nagy hánya
da beszél anyanyelvén kívül legalább egy, sőt több idegen nyelvet. Sajnos, ez ránk nem jel
lemző.

A könyvtáros szakma különösen igényli az idegen nyelvek ismeretét, elsősorban a 
kutatást-fejlesztést, a termelést, a felsőoktatást szolgáló könyvtárakban és információs in
tézményekben, de egyre nagyobb mértékben a közművelődési könyvtárakban is. Bauer 
József 1979-ben megjelent cikke ugyancsak felhívja a figyelmet a nyelvtudás fontosságá
ra: a beszerzés, a tájékoztatás, a bibliográfiai tevékenység és a feldolgozás területén vala
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mely idegen nyelv, vagy nyelvek tudása nélkül elképzelhetetlen a színvonalas munka.4 
A nagyobb könyvtárak élénk információ- és kiadványcserét bonyolítanak le külföldi part
nerintézményekkel. Az együttműködés érdekében egyre több nemzetközi tanácskozásra 
kerül sor; ezeken részt venni nemzeti érdek, mert a nemzetközi információáramlástól 
elszigetelt könyvtárügyek nem versenyképesek.

A számítógépes információs szolgáltatások igénybevétele elképzelhetetlen idegen 
nyelvek, főként a világnyelvek ismerete nélkül. Például a használat gyakoriságát tekintve 
legnépszerűbb adatbázisban, a Medline-ben a közlemények 55—60%-a angol nyelvű.5 Az 
angol kiemelkedő szerepére az online keresésben más tapasztalatok is felhívják a figyel
met.6

A skandináv országokban a könyvtárosok már évtizedek óta munkaeszközként hasz
nálják a szomszéd népek nemzeti bibliográfiáit, az angolul és más világnyelveken megje
lent bibliográfiákat, referáló lapokat, szakkönyveket. Svédországban és Norvégiában a 
könyvtárosképző főiskolákon több tárgyat angol nyelvű tankönyvekből oktatnak. Az 
orosz nyelv tanulása is kötelező: Dániában 120, Norvégiában 60 órában.7 Az NDK-ban 
orosz, angol, francia és latin szövegeket kell olvasni tudniuk a könyvtárosoknak. A szovjet 
könyvtáros hallgatók egy vagy két idegen nyelvet tanulnak. Spanyolországban francia 
vagy olasz, valamint angol vagy német szövegeket kell lefordítani a könyvtáros vizsgákon. 
A francia könyvtárosképzésben kötelező a latin, a német és az angol nyelv.8 De utalha
tunk a csehszlovák példára is. Itt a felsőoktatásban a kötelező orosz nyelven kívül, 
viszonylag magas óraszámban még két világnyelv elsajátítása kötelező. Fokozott mérték
ben vonatkozik ez a könyvtáros és informatikus képzésre: a pozsonyi Comenius Egyetem 
ú j, bevezetésre kerülő tanterve szerint az angol nyelvet az 1—6. félévben 636 (!) órában 
oktatják, a németet (vagy franciát) a 3 -4 . félévben 60, az oroszt pedig az 1 -2 . félévben 
szintén 60 órában ismertetik meg a hallgatókkal.9

A hazai helyzet

Az utóbbi két évtizedben javultak az idegen nyelvtudás megszerzésének feltételei 
hazánkban is: az 1981/82-es tanévtől már az általános iskola 4. osztályától kezdve tanít
ják az orosz nyelvet, sok általános iskolában második idegen nyelvet is tanítanak, az 
1982/83-as tanévtől a gimnáziumokban érettségizők felvételi pontszámába beleszámít az 
egyik tanult idegen nyelv jegyátlaga is.10

Javulnak a nyelvoktatás feltételei a felsőoktatásban: a művelődési miniszter már hi
vatkozott rendelete az orosz nyelv mellett kötelezővé teszi egy élő idegen nyelv tanulását, 
és ebből általános nyelvi alapvizsga és záróvizsga letételét írja elő.11

Az egyetemi könyvtárosképzés kezdettől fogva lehetőséget nyújt idegen nyelvi szak- 
párosításra; sajnos a „nagyon kívánatosnak tartott idegen nyelvszakot csak 111-en válasz
tották” az 1949-1979 közötti 1 688 diplomát szerzettek közül.12

Az 1972-ben a könyvtárosképzés felülvizsgálatára felkért bizottság a könyvtáros
képzés programját a következő stúdiumokra bontotta:

-  alapozó tárgyak,
-  könyvtári szakstúdiumok,
-  kiegészítő tárgyak.

Könyvtári Figyelő (33) 1987/2
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Utóbbiak között javasolt valamely idegen nyelv tanulmányozása is.13 (A javaslatot ebben 
a formában nem vezették be.) Az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központja 
által az 1960-as évek derekán szervezett középfokú könyvtárosképző tanfolyamoknak 
részét képezte az idegen nyelvű szakszövegek feldolgozása.14

Újabban az Állami Gorkij Könyvtár, a könyvtárosok nyelvi továbbképző központ
jaként, kétféléves intenzív tanfolyamokat tart, amelyek a középfokú nyelvvizsgára való 
felkészülést szolgálják.

A főiskolai képzés új tanterve csak a szaktárgyaknak adhatott helyet, a nyelvtanu
lást részben az általánosan kötelező stúdiumok közé, részben a speciális kollégiumokhoz 
sorolta.

Idegen nyelvi speciálkollégiumok

Tanszékünkön az 1970-es évek második felében merült fel az az igény, hogy a hall
gatók középiskolában megszerzett nyelvi tudására alapozva, a könyvtáros szakma szükség
leteinek megfelelő célú és tematikájú idegen nyelvi képzést vezessünk be. Az 1982/83. 
tanévtől indult meg az orosz-könyvtár szak: az 1983/84-es tanévtől az angol, az 1984/85- 
ös tanévtől a német nyelv könyvtári speciálkollégiumi oktatása folyik. (A jövőben számí
tásba jöhet az orosz, sőt az eszperantó nyelv bevezetése is.)

Előkészítő munkánk során tanulmányoztuk a már említett oktatási formákat, 
például a KMK idegen nyelvi szakszöveg-gyűjteményeit, a csehszlovák, az NDK-s, a szov
jet stb. könyvtárosképzés nyelvoktatási anyagait valamint az idegen nyelvű könyvtár- és 
szakirodalom-használati útmutatókat.15 A külföldi szakirodalomban az oktatási célok 
kétféle megközelítésével találkoztunk. Az egyik egy kiválasztott idegen nyelvben való 
elmélyedésre, a nyelvi ismeretek sokoldalú felhasználására helyezi a hangsúlyt, a másik pe
dig adott könyvtári tevékenység, legtöbbször a katalogizálás, a biliográfiai hivatkozás, 
transzliterálás igényeit középpontba állítva, több nyelv ismeretét szorgalmazza.16

A speciálkollégiumok szervezése során felmértük a jelentkező harmadéves hallgatók 
nyelvtudásának szintjét, mind grammatikai, mind pedig kommunikációs készségeiket. Né
hány olyan hallgatótól eltekintve, akik a középiskolában kiemelt óraszámban tanultak 
angolul vagy németül, a jelentkezett hallgatók többségének tudása meglehetősen hiányos 
volt. Ez részben azzal is magyarázható, hogy a főiskolai tanulmányaik két és féléve alatt 
nem foglalkoztak az adott nyelvvel.

Számba vettük a speciálkollégiummal kapcsolatos elvárásaikat is: főleg meglevő 
ismereteik felfrissítését, gyakorlását, és szakirányú továbbfejlesztését igénylik.

A szakma követelményeit, a külföldi tapasztalatokat és a hallgatók nyelvtudásának 
szintjét, valamint elvárásait figyelembe véve alakítottuk ki cél- és feladatrendszerünket:

1. A könyvtári munkához -  gyarapítás, feldolgozás, tájékoztatás -  szükséges nyelvi 
ismeretek fejlesztése. Ehhez kapcsolódva kiadói jegyzékek, katalógusok, bibli
ográfiák, indexelő és referáló kiadványok, kézikönyvek stb. megbízható haszná
latának gyakorlása.

2. Az idegen nyelvű könyvtártudományi és informatikai szakirodalom megértésé
hez szükséges szókincs elsajátítása, a terminológia szabatos használata.
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3. A szóbeli kommunikációhoz, az idegen nyelven történő kapcsolattartáshoz szük
séges ismeretek kibontakoztatása, gyakoroltatása,

4. A nyelvtani ismeretek szinten tartása és aktivizálása.
5. Az alapképzéshez képest új szakmai ismeretek nyújtása az adott ország könyv

tárügyéről, illetve a könyvtári/információs munka egyes kiválasztott területeiről.

A speciálkollégium időkeretei, színhelye

Nemcsak a fentebb említett követelmények és elvárások, hanem a rendelkezésre álló 
idő is meghatározza, hogy mivel és milyen mélységben foglalkozhatunk. A speciálkollé
gium megtartására a 6—7. félévben kéthetente két órában kerül sor. Nyilvánvaló, hogy 
ebben a 28 órában sem a szakmai, sem a hallgatói igényeket nem lehetett teljes mértékben 
kielégíteni, ezért sok energiát fordítottunk arra, hogy a hallgatók önálló munkájához 
szükséges segédeszközöket beszerezzük, illetve elkészítsük. Mivel sok AV-segédeszközt 
használunk fel (videofilmét, diafilmet, hangkazettát stb.), a foglalkozásokat technikailag 
felszerelt teremben tartjuk. Az egyéni tanulás elősegítése érdekében felhívjuk hallgatóink 
figyelmét a főiskola médiatárában rendelkezésre álló idegen nyelvi anyagokra (pl, közép
fokú nyelvvizsga-előkészítő videofelvételek) is.

A tananyag összeállítása

A kitűzött követelményeket, a hallgatók nyelvismereti szintjét és* elvárásait tekin
tetbe véve viszonylag sok általános nyelvi ismeretet és társalgási témát vontunk be a tan
anyagba. A kezdő félévben a fő hangsúlyt az alapvető szakmai szókincs, a könyvtári mun
kához szükséges nyelvi ismeretek és a társalgási készség fejlesztésére helyezzük, a második
ban viszont már új szakmai ismeretek nyújtására is sor kerülhet.

A fentiek alapján a tematika a következő. (Feldolgozása mindkét nyelven hasonló, 
de természetesen nem teljesen megegyező formában történik.)

Első félév

1. A hallgatók a választott nyelven bemutatkoznak, szólnak önmagukról, érdeklő
dési körükről, elképzeléseikről, tanulmányi céljaikról. Fontosabb témák: a főiskolai élet, 
a főiskolán folyó oktatás, különös tekintettel a könyvtárosképzésre. (A hallgatók steneüe- 
zett útmutatót, szószedetet kapnak segítségül.) Az írásbeli kifejezés gyakorlása érdekében 
írásban is elkészítik önéletrajzukat. Több foglalkozás végén vetélkedőre kerül sor a német, 
illetve az angol kultúrával kapcsolatos témakörökben.

2. A kommunikáció csatornáinak és formáinak áttekintése: szóbeli kommunikáció, 
könyv, folyóirat, tévé, rádió, video stb.

3. A könyv- és folyóiratolvasás részletes szókincse, alapfogalmai. A könyv részei, a 
folyóiratok, napilapok rovatai. Szépirodalom^ ismeretterjesztő és szakirodalom, kedvenc 
olvasmányok.

4. A könyvtárak története, fajtái, funkciói, könyvtárügy. Hasonlóságok és eltérések 
Magyarország, illetve az adott ország könyvtárügyében.

5. A könyvtáros munkája, személyisége, a könyvtári munkával kapcsolatos életszi
tuációk. Az „ideális55 könyvtáros személyiségjegyei.
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6—7. Gyűjteményszervezés és feldolgozó munka. Az angol, illetve német nyelvű 
könyvpiac áttekintése. Kiadói katalógusok használata. A Corvina német és angol kiadvá
nyai. Az idegen nyelvű irodalom feldolgozása: osztályozása, referálás, tömörítés, szemle.

Az egyéni feladatok értékelése, a lexikai, kommunikációs és nyelvtani készségek fej
lődésének ellenőrzése.

Második félév

1. A nyári könyvtári gyakorlat személyes élményeinek feldolgozása. Nyári olvas
mányélmények, filmélmények. A könyvtárosképzés és a főiskolai élet szókincsének felele
venítése. (A nyári könyvtári gyakorlat feldolgozásához jó előre német, illetve angol nyel
vű kérdéssort, és szószedetet kapnak a hallgatók.)

2. Közművelődési könyvtárak. Szolgáltatások, kiadványok, a közművelődési könyv
tári munka sajátosságai. Egyes könyvtárak ismertetői.

3. Tájékoztató munka a közművelődési könyvtárakban. Referensz kérdések megol
dása a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban az angol, illetve a német nyelvű tájékoztató 
apparátus segítségével.

4. Az oktatási intézmények könyvtárai: funkciók, gyűjtemény használat.
5. Szakkönyvtárak. A könyvtárakban alkalmazott technika: számítógépek, reprog

ráfia, telematika. Online információkeresés.
6. Nemzeti könyvtárak. (Részletesebben a Library of Congress és a Deutsche 

Bibliothek.) Könyvtárismertetők, diasorozatok. Kiadványaik használata. Központi szol
gáltatások.

7. A két félév során végzett munka felmérése írásbeli dolgozat formájában. Értéke
lés.

A nyelvi oktatást a lehetőség szerint kapcsoljuk a szaktárgyakban tanultakhoz, illet
ve új ismereteket nyújtunk az angol-amerikai és a német könyvtárügy vonatkozásában. A 
jövőben speciálkollégiumunknak ezt a szakmai jellegét kívánjuk erősíteni, míg a társalgási 
készségek kialakítása, illetve a szakszövegek tanulmányozása a bevezetésre kerülő új 
nyelvoktatási rendszer feladata lenne.

Oktatási módszerek

A módszerek megválasztása során szem előtt tartjuk azokat az általános alapelveket, 
amelyeket már korábban kifejtettünk: a követelmények, feladatok, a tematika részletes is
merete, a tanulási folyamat igényeinek, az adott tanulási szintnek megfelelő módszerek 
kiválasztása, az oktatási segédeszközök széles körének alkalmazása (alternatív információ
szerzési módszerek, csatornák), az elméleti ismeretekhez szorosan kapcsolódó gyakorolta
tás, készségszintű elsajátítás.17

Jelenlegi körülményeink között különösen fontos a fokozatosság elvének figyelem
be vétele: hallgatóink a középiskolai tanulmányaik befejezése óta két éven át nem, vagy 
alig használták a nyelvet. Ezért a kezdő félévben nem merülünk el a könyvtári szakma 
speciális szókincsében, hanem az általánosabb (de a szakmával valamiképpen összefüggő) 
témákkal kezdünk: önéletrajzi beszámolók, érdeklődési körök, a szabadidő eltörlésének



Idegen nyelvek oktatása a főiskolai könyvtárosképzésben 169

módjai. Fokozatosan jutunk el a könyv, a folyóirat, az olvasás kérdéseihez, a könyvtárak 
történetéhez, fajtáihoz, a könyvtári munka egyes területeihez.

A társalgást igyekszünk a középfokú államvizsga követelményeinek megfelelő 
szinten és kifejezésbeli igényességgel folytatni. (Noha hangsúlyozzuk, hogy az arra való 
felkészítés nem célunk! (Az állami nyelvvizsga tematikájában szereplő témakörök közül 
többet is feldolgozunk, elsősorban a 8. témakört: szórakozás, művelődés, mozi, színház, 
tv, rádió, zene, könyv, olvasás, újságok, folyóiratok. A nyelvvizsga-tematika kérdései 
közül olyanokat tárgyalunk, mint „Milyen fontos a gyermek számára az olvasás?” 
„Ismertesse röviden egy Ön által kedvelt irodalmi mű tartalmát!”stb.

Jelenlegi módszereink kialakításához sok segítséget és ötletet adnak az általános 
nyelvkönyvek, így pl. a Radványi -  Székács féle angol nyelvkönyv, melynek 11. témakö
re jó áttekintést ad a brit sajtóról, és érdekes „betéteket” : szerkesztői leveleket, hirdetése
ket, munkáltató feladatokat, angol-magyar nyelvtani kontrasztokat, irányított fordításo
kat, társalgási témaköröket is tartalmaz.

Módszereink kimunkálásához és a szükséges eszközök megtervezéséhez hasznos se
gítséget nyújtott a Society for Visual Education által kiadott oktatócsomagok tanulmá
nyozása.

Az egyes témakörök tárgyalása során felhívjuk hallgatóink figyelmét a nyelvtani je
lenségekre, a nyelvtani szabályok szabatos alkalmazására. Állandó, folyamatos feladatnak 
tekintjük a szakirodalom megértéséhez szükséges szókincs elsajátítását, a szóbeli kom
munikációs készségek fejlesztését, a nyelvtani ismeretek továbbfejlesztését, aktivizálását.

Hallgatóink — különösen a haladó félévben -  gyakran találkoznak „életszerű” fel
adatokkal: adott témához idegen nyelvű bibliográfiákból, referáló lapokból, kiadói kata
lógusokból kell anyagot gyüjteniük, adott referensz kérdésekre idegen nyelvű tájékoztató 
apparátus alapján kell választ adniuk, idegen nyelvű számítógépes programokat kell hasz
nálniuk.

A tárgy oktatása során együttműködünk a Könyvtártudományi és Módszertani Köz
ponttal, az Országos Oktatástechnikai Központtal, valamint a Veszprémi Vegyipari Egye
tem Központi Könyvtárával.

Taneszközök

A nyelvoktatás során sokfajta eszköz együttes használatára van szükség ahhoz, hogy 
a lexikai, grammatikai, kiejtési ismereteket, készségeket egyaránt elsajátítsák hallgatóink. 
Feladataink ezzel kapcsolatosan a következők:

— a meglevő és felhasználható nyelvi anyagok feltárása,
-  a legfontosabbak kiválasztása a házi jegyzet szerkesztési szempontjai alapján,
— a legfontosabb AV-anyagok egyszerűsített, illetve magyar nyelvű változatainak 

elkészítése,
-  saját taneszközök kifejlesztése.
Munkánkat azzal kezdtük, hogy a külföldi, illetve hazai forrásokból a felhasználható, 

vagy részben felhasználható segédeszközöket összegyűjtöttük. E sok segédeszköz csak 
akkor ér igazán valamit, ha kellő áttekintésünk van róluk, hogy a megfelelő időben, a meg
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felelő célhoz rendelve tudjuk őket felhasználni. Jegyzék készült az angol kiadói katalógu
sokról, oktatási segédanyagok katalógusairól, AV-anyagok kiadói katalógusairól, könyv
tárellátók gyártmánykatalógusairól, enciklopédiák, lexikonok, adattárak ismertetéseiről, 
referálólapok, számítógépes hálózatok, illetve rendszerek leírásairól, az angol, illetve 
amerikai könyvtárosképző intézmények programjairól, a BDTF könyvtári tanszékének 
sokszorosított és AV-anyagairól.18 (Készülőben van a német nyelvi segédeszközök jegy
zéke is.)

Az így feltárt anyagok egy részét (pl. a könyvtárellátók katalógusait) akár szemlél
tető szótárként is felfoghatjuk, egyes lapokat episzkóppal kivetítve.

Olyan házi jegyzetet állítunk össze, mely a tantárgy oktatási menetének megfelelő 
sorrendben tartalmazza az alapvető ismereteket és feladatsorokat; ezáltal a tanulást vezér
li, irányítja és jórészt önállóan is használható. E munka során mintának tekintettük 
N.F. Voropaeva jegyzetét.19

A házi jegyzet az alapszöveg mellé sokrétű feladatsort illeszt :
1. az alapszöveg elolvastatása, rövidített megfogalmazása,
2. értelmi egységekre bontása,
3. a lényegi információt tartalmazó részek kiválasztása,
4. referátum készítése megadott szempontok alapján,
5. nyelvtani feladatok (nyelvtani szerkezetek felismerése, tudatosítása, gyakorlása),
6. fordítási feladatok,
7. az alapszöveg lényegére vonatkozó kérdések megfogalmazása.
AV-taneszközökkel viszonylag bőségesen rendelkezünk. Ezek egy része általánosabb

jellegű, a társalgási készség előmozdítását szolgálja, de döntő többségük szakmai jellegű 
(pl. könyvtárismertetők).

Az anyagok egy részéről a kezdő félév számára egyszerűsített változatot kell készí
tenünk, filgyelembe véve a hallgatók nyelvtani és társalgási szintjét. Az alapszöveget fel
adatsorokkal egészítjük ki. A hallgatók bevonásával elkészítjük egyes videofilmek, diafil
mek magyar nyelvű változatait is.

Saját készítésű anyagaink közül elsősorban a nyelvtani tesztek és a sokszorosított 
feladatlapok (kérdéssorok) érdemelnek említést. A nyelvtani tesztek számítógépes prog
ram formájában is elkészülnek.

Az angol nyelvtant ismertető számítógépes program a következő témakörökből épül 
fel: 1. Media, 2. Books, 3. Library, 4. Librarian, 5. Patron, 6. Study. Ezek további részté
mákra oszlanak, például a 2. téma a következőkre: 2.1: Books in general. History of 
books. 2.2: Bookshop, buying books. 2.3: Authors, writers. 2.4: Reading books.20 Az 
egyes témakörökön belül feleletválasztós tesztkérdések szerepelnek, a Bárdos -  Sarbuné- 
féle angol feladatgyűjteményben megszokott rendszerben. Annyiban tér el attól, hogy a 
képernyő alján, a helyes válasz megoldása mellett feltüntetjük három általánosan használt 
angol nyelvtankönyv vonatkozó paragrafusainak, fejezeteinek számát.

Elkészült az ETO Európa program német, illetve angol nyelvű változata is.21 Ezek a 
magyar nyelv kiiktatásával, idegen nyelvű összekötő szövegekkel, magyarázatokkal segítik 
elő mind az osztályozó rendszer, mind pedig az idegen nyelv tanulását.
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A német nyelvoktatás hasznos segédeszköze az osztrák teletext-adás: ebből köny- 
nyen elsajátítható a szabadidő eltöltésével kapcsolatos szókincs, a tévé és rádió program
jainak, a filmek és könyvek ismertetései stb. révén. A német nyelvű könyvtári, illetve 
informatikai terminológiából egyébként szószedetet állítottunk össze.

A fentiekben csak ízelítőt kívántunk adni a rendelkezésre álló ezközökről; róluk 
-  tantárgy szerinti bontásban -  szoftver-jegyzék is készült.22

Gyakorló feladatok és számonkérés

Az előzőekben már utaltunk arra a sokrétű feladatrendszerre, amelyet hallgatóink 
számára kifejlesztettünk. Vannak mindenki számára kötelező feladatok, továbbá kiscso
portos vagy egyéni feladatok. A mindenki számára kötelező feladatok a szakterminológia 
elsajátítását, az írásbeli és szóbeli ismeretek aktivizálását szolgálják: fogalmazások készí
tése (kedvenc olvasmányokról, adott könyvtár(ak) tevékenységéről, a könyvtáros szemé
lyiségéről stb.), nyelvtani tesztek, sokszorosított feladatlapok feldolgozása, kvízkérdések 
megválaszolása és dokumentálása.

Figyelmünket azonban (az új nyelvoktatási rendszer bevezetésére való tekintettel) 
egyre inkább a szorosan vett szakmai feladatokra összpontosítjuk. A gyakorló könyvtáros 
mindennapi tevékenységéből indulunk ki: idegen nyelvű dokumentumok tartalmának meg
ragadása (osztályozás, referátum készítés), idegen nyelvű katalógusok, bibliográfiák fel- 
használása a gyűjteményszervező munkában, idegen nyelvű kézikönyvek felhasználása a 
tájékoztató munkában, idegen nyelven történő online információkeresés. A hallgatók 
egyénileg vagy kis csoportokban e tevékenységeknek megfelelő feladatokat oldanak meg:

1. a tanszékre érkező angol, illetve német anyagok rendezése, feltárása,
2. idegen nyelvű AV-anyagok egyszerűsített forgatókönyveinek, illetve magyar nyel

vű változatainak elkészítése,
3. a középfokú angol, illetve német nyelvvizsgához nyelvtani feladatok gyűjtése, 

rendszerezése,
4. a főiskolai médiatárban található angol, illetve német nyelvű AV-anyagok anali

tikus feltárása,
5. a főiskolai könyvtár angol, illetve német nyelvű dokumentumait rendszerező 

katalógus készítése,
6. a megyei könyvtár idegen nyelvi állományának megadott szempontok szerinti 

elemzése,
7. egyéb, fakultatív jellegű feladatok a hallgatók ötletei, illetve igényei alapján.
A második félév végén kerül sor a zárthelyi dolgozat megírására. Ez többféle fel

adatból áll:
1. mondatkiegészítések (pl. „Um eine gute Auswahlenscheidung zu treffen, man 

muss die. . .  durchsehen.”),
2. definíciók (pl. „In welchem Sinne ist der Begriff „Literatur” gebraucht?”),
3. kifejtő, kreatív nyelvhasználatot igénylő, komplex jellegű kérdések (pl. „Ver

suchen Sie eine Bibliothek zu beschreiben” ).
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A végső érdemjegy megállapításába beszámítjuk a zárthelyi dolgozat mellett a közös 
és az egyéni feladatok megoldásának minőségét is.

Merre tovább?

Az idegen nyelv oktatásának jelenlegi rendszere átmeneti jellegű. Komoly gondjaink 
is vannak: az időkeret szűkössége, a hallgatók viszonylagos felkészületlensége, a jegyzet- 
és egyéb segédeszközök hiánya, és fokozatos előteremtése. Mindezek miatt a levelezőkép
zésben egyelőre megoldhatatlannak látszik a nyelvoktatás.

Nagy segítséget nyújthat a továbblépéshez a már hivatkozott művelődési miniszteri 
rendelet végrehajtása. Ez a jogszabály az idegen nyelvek tanítására legalább 160 órát ír elő 
a főiskolák számára. A választott idegen nyelvből általános nyelvi alapvizsgát, és szaknyelvi 
záróvizsgát kell tenni. A tanulmányok első szakaszában az általános társalgási készségeket 
kell a hallgatónak megszereznie, míg a második szakaszban szakszövegolvasási és szakmai 
társalgási készségeket.

Felvetődik a kérdés, hogyan kapcsolódik speciálkollégiumunk az itt felvázolt általá
nos nyelvoktatási rendszerhez? Idegen nyelvi speciálkollégiumainkat a jövőben a 7. és a 8. 
félévben tartjuk meg. (A 7. félévben 30, a 8. félévben 22 óra.) Az általános képzési köve
telmények alapján várható, hogy a speciálkollégium indulásáig a jelentkező hallgatók 
mind az általános, mind a szakmai társalgási és szakszövegolvasási készségeket megszerez
ték. így lehetőség nyílik arra, hogy a rendelkezésre álló idő döntő részét az egyes könyv
tári munkakörök ellátásához alapvetően szükséges nyelvi ismeretek elmélyítésére és rend
szeres gyakorlására fordíthassuk. Elképzelhető az is, hogy az eddigi speciális kollégiumnak 
a szaknyelvi záróvizsgára való felkészülés lesz a tartalma.

Úgy véljük, hogy az általunk eddig megszerkesztett és kifejlesztett segédletek jól 
szolgálják majd a szakszövegolvasási és szakmai társalgási készségek kifejlesztését. A konk
rét munkafeladatok gyakoroltatásával pedig hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a leendő 
könyvtárosok gyűjteményszervező, feldolgozó, tájékoztató és kapcsolatszervező munká
jukat magasabb szinten, nagyobb hatékonysággal lássák el.
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