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FELSŐFOKÚ KÖNYVTÁROSKÉPZÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN:
MÚLT, JELEN, JÖVŐ

A Special Libraries 1986. 4. és a Library Trends 1986. 3. számai alapján 
ORBÁN Éva szemléje

1886-ban a göttingeni egyetemen indították meg az első felsőfokú könyvtárosképző 
tanfolyamot, és rá egy évre alapította Melvil Dewey a Columbia School of Library Econo
my-t, az első amerikai könyvtárosiskolát. A centenárium alkalmából külön számot jelente
tett meg a Special Libraries, és a Library Trends is két számot szentelt a könyvtárosképzés 
múltjának, jelenének és jövőjének, hiszen az évfordulók mindig jó alkalmat adnak a vissza- 
és előretekintésre. A számos tanulmány közül azokat emeltük ki, amelyek a száz esztendő 
általános tapasztalatait, ületve a mai tendenciákat összegzik, és ezek alapján megkísérlik 
felvázolni, hogyan kell a felsőfokú könyvtárosképzésnek alakulnia a közelebbi és a távo
labbi jövőben. Természetesen a képzésről -  bár bizonyos fokig autonóm terület - , nem 
lehet a szakma helyzetének érintése nélkül szólni, és ez különösen igaz, ha az elkövetke
zendő változásokat igyekszünk kifürkészni.

A könyvtárosság az elmúlt száz esztendő alatt konzervatív szakma volt, jó és rossz 
értelemben egyaránt. Bizonyítja ezt, hogy Dewey törekvései, amelyek a szolgáltató hivatás 
mögötti tudományos, fogalmi ismeretek gyarapítását, és az ezeket a gyakorlatban hatéko
nyan kamatoztató készségek kifejlesztését célozták, ma is fontos feladatot jelentenek, és 
száz év előtti megállapítása is többé-kevésbé elfogadható, amely szerint „a könyvtárgazda
ság” célja ,,a könyvek, aprónyomtatványok és sorozatok valamely gyűjteményének a ki
választása, beszerzése, rendezése, katalogizálása, indexelése és kezelése a legjobb és leg
gazdaságosabb módon” (Cortez, p. 198.). A Dewey-féle eszmék túlélésüket -  az irántuk 
érzett tisztelet mellett -  nagyfokú általánosságuknak köszönhetik. Valójában az 1920-as 
évek végére az eredeti program végképp elavult, és a szakkönyvtárosok már egy évtizeddel 
korábban reformokat követeltek. Ekkorra ugyanis az Egyesült Államok könyvtári rend
szere már számos intézménytípust foglalt magában, és e téren is megnőttek a felsőfokú 
szakemberek iránti igények. Az 1930-as, 1940-es években kialakult a képzés alapvető 
tartalma, „törzsanyaga” , és erre építve a szakkönyvtárosok szaktudományi kiegészítő 
stúdiumai is. A valódi áttörést azonban csak az 1950-es évek új dokumentumtípusai (pl. a 
jelentés-irodalom) hoztak, amelyek pillanatnyi és rövid ideig tartó relevanciája a feldolgo
zás (elsősorban az indexelés és a kivonatkészítés) új megközelítését és módszereit igényel
te. A hatvanas-hetvenes években az információs technológiai forradalom ugrásszerűen 
megnövelte az információs szakemberek iránti mennyiségi igényeket; ez jól tükröződik a
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képző intézmények számának növekedésében, és a könyvtári-információs területen szerez
hető tudományos fokozatok minőségi és mennyiségi emelkedésében is.

Az utóbbi évtizedek fejleményei jól tükröződnek 16 könyvtáros iskola dékánjainak 
válaszaiban is a szakkönyvtárosok egyesületének arra a kérdésére: mit tartanak a pályájuk 
idején a könyvtárosképzésben bekövetkezett legdrámaibb változásnak? A válaszokban fel
bukkanó momentumok a következőkben foglalhatók össze:

-  a könyvtáros és információs szakma szélesebb értelmezést nyert;
-  a képzés mennyiségileg és minőségileg jelentősen fejlődött;
-  fokozódott a tudományos alaposság mind a kutatásban, mind a képzésben, és 

egyre több gyakorló könyvtáros és könyvtároshallgató kutat, ami a pálya beéré- 
sét mutatja;

-  a könyvtáros szakma munkaigényes hivatás helyett technológiaigényes terület 
lett, mivel a számítógép és a telekommunikációs eszközök szinte elengedhetetlen 
kellékeivé váltak; ebből következően a képzés megdrágult, hiszen a hallgatókat 
fel kell készíteni az új technológiára és az eszközök alkalmazására;

-  a képzésben a hangsúly a gyakorlatról az elméletre, a „hogyanról” a „miértre” 
tevődött át;

-  a képzés alapja az informatika új tudománya lett, s a tantervbe bekerültek a 
határterületi ismeretek is, amelyek közül fontosnak mutatkozott a személyközi 
kapcsolatok kérdésköre;

-  a különböző könyvtártípusokban dolgozók számára speciális programokat aján
lanak;

-  a pályakezdőktől egyre mélyebb és szélesebb körű ismereteket igényelnek a 
munkaadók.

Mindössze egy dékán vélekedett úgy, hogy a tevékenységet megalapozó filozófia 
állandósága miatt a változások nem voltak drámaiak, egy másik pedig úgy, hogy „a könyv
tárosképzésnek alkalmazkodnia kell az új technológiához, ezt be kell fogadnia és integrál
nia kell magába, ám eközben nem szabad elfeledkeznie a szolgáltatások és az információ- 
szervezés ama elképzeléseiről, amelyek a múltban oly jól szolgáltak bennünket” (Changes...,
p. 2 2 0 .).

Sajnos, az új ismeretterületek integrálása a képzés törzsanyagába lassú folyamat, és 
ma is sok helyen a technológiára vonatkozó ismeretek különálló szigetet képeznek a tan
tervben. Ennek okát vizsgálva Cortez megállapítja, hogy bár szervezetileg, külsődlegesen 
fejlődtek a könyvtárosképző intézmények, ugyanakkor féltették a további változásoktól a 
hatvanas évek elejére kialakult és megszilárdult státuszukat és befektetéseiket, amelyek 
révén ezt kivívták. Nem voltak képesek a munkaigényes gazdaságról a tudásigényes gazda
ságra átváltani, és nem látták be, hogy a könyvtáros nem a könyvtárral, hanem az infor
mációval foglalkozik. Ha pedig „a könyvtárosképzés stagnálása tovább folytatódik ebben 
az évtizedben is, számíthatunk rá, hogy egyre kevesebb értelmes, dinamikus és invenció- 
zus egyént vonz majd a szakmánk. Miért is akarna egy kreatív, ambiciózus fiatalember egy 
olyan pályára lépni, amelynek nemcsak a presztízse kérdéses, hanem a megfelelő anyagi 
elismerés hiánya határozottan erősíti alacsony státuszát? Ideje, hogy a könyvtáros szakma 
megtegye a hatásos ellenlépéseket, hiszen a világ mozog: az információs szakmát más
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csoportok kaparintják meg, amelyek mit sem törődnek a könyvtárosi képzettséggel, és 
amelyek tagjai információmenedzsereknek hívják m agukat...” (Cortez, p. 204.). Lám, 
egyesek megkondítják a vészharangot, míg mások, közöttük Wiegand is, úgy vélekednek, 
hogy a mai könyvtároshallgatókat úgy készítették fel társadalmi szerepükre, hogy „követ
ni tudják a változásokat, s így a problémákra adott válaszaik megfelelően kondicionáltak, 
amikor a pályára lépnek” (Wiegand, p. 397.). Nyilván mindkét nézet alátámasztható 
gyakorlati példákkal.

Megoldási javaslatokkal is elsősorban a vállalati és szakkönyvtárosok lépnek elő, 
hiszen leginkább nekik kell bizonyítaniuk, hogy informatikai ismereteik más szakmákénál, 
például a számítástechnikusokénál, többet érnek, és szolgáltatásaik több hasznot hoznak, 
mint amennyibe kerülnek. A kiindulópontot a könyvtárosoknak a szervezetben elfoglalt 
helye jelenti. Szerepe az, hogy a szervezet határait kiterjessze: közvetítsen a külvilág és a 
szervezet között az információ(be)áramlás szabályozásával, megvédvén a munkatársakat 
az információs túlterheléstől, és célratörő információkkal támogatva a döntéseket. Mivel 
e folyamat helyzetei, problémái nem láthatók előre, az ilyen szakemberek kiképzésének 
egyetlen módja, hogy újszerű látásmóddal és elméleti ismeretekkel vértezik fel őket. Az új 
megközelítés szemléletét nem korlátozza a könyvtárra, hanem a legtágabb értelemben az 
információforrások menedzserének tekinti a könyvtárost. Ennek megfelelően az ismeret
kört is bővíti, pontosabban -  és ez a konzervativizmus pozitív megnyilvánulása -  a 
hagyományos könyvtárosi készségek új alkalmazásaira készíti fel a hallgatókat. Ilyen 
például a nem bibliográfiai adatbázisok, hivatali iratok kezelése; nem egyszerűen az 
információforrások és a használók közötti közvetítés, hanem a személyi számítógépek 
használatának támogatása a célnak megfelelő programcsomagok kézbeadásával; az anali
tikus készségek javítása pl. statisztikai, könyvviteli módszerek elsajátításával, összegezve: 
olyan elméleti alapokat kell a könyvtároshallgatóknak szerezniük, amelyek mindenféle 
környezetben használhatók, mert képessé teszik őket a környezet megismerésére, pl. a 
döntéshozatal lélektanára vonatkozó ismeretek révén. Végül meg kell ismerniük az infor
máció marketingjét, üzleti oldalát is: hogyan „működik” az információ; hogyan kell reklá
mozni és eladni; és főként, hogyan termel nyereséget?

Buckland kevésbé kétségbeesetten, ám annál átgondoltabban próbálja meghatározni: 
müyen lesz a könyvtárosképzés a jövő században? Úgy véli, hogy a képzés tartalmát termé
szetesen a könyvtárosság tartalma határozza meg, mégpedig három fontos területen: a 
könyvtári értékek világában, a könyvtártechnológiában és a könyvtártudományban. Tör
téneti visszapillantása során megállapítja, hogy a könyvtári értékek terén a változást nem 
annyira az idő, mint a kulturális közeg határozza meg. Véleménye szerűit az utóbbi száz 
évben e téren volt a legkisebb a változás, és itt várható a jövőben is a legkisebb átalakulás, 
mert a demokratikus könyvtárügy alapértékei helytállóak, és azok is maradnak. A könyv
tártudomány sem fejlődött ugrásszerűen, talán azért, mert az emberi viselkedés olyan sajá
tos aspektusait érinti, amilyen például az információgyűjtő és -kereső magatartás, amelyek
ről egyelőre gyakorlati tapasztalataink gazdagabbak, mint tudományos ismereteink. A lassú 
haladás okát abban is kereshetjük, hogy a határterületek, például a nyelvészet és a mester
séges intelligenciakutatás, nem segítettek a központi fogalmak újrafogalmazásában, és 
csupán felszíni háttérismereteket szolgáltattak. Buckland előrejelzése szerint a határ
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tudományok továbbra is csak periférikus szerepet fognak játszani. Végül a technológiai 
változások hatása mindenképpen jelentős lesz, hiszen a szakma a „rögzített” tudással 
foglalkozik, és a technológiai forradalom a szolgáltatások javításának egész sor lehetőségét 
kínálja. Jelentős változás lesz ennek nyomán a katalógus és a bibliográfia szétválása; a 
szöveg és a katalógus fizikai szétválása; s az, hogy az információt az emberek lakóhelyén, 
munkahelyén tudják majd szolgáltatni a telekommunikációs eszközök segítségével, azaz 
nem kell érte elmenni a könyvtárba. Természetesen számos problémát meg kell oldani e 
téren is, és egyikből fakad a másik. Ma a tárolás egyre rafináltabb technikai megoldásain 
törik a kutatók a fejüket, s ha ezt sikerül megoldaniuk, a hozzáférés kerül a terítékre.

Szükséges a könyvtári szolgálat átértelmezése is: Buckland szerint a „visszakeresésen 
alapuló információs szolgáltatás-család egyik tagjának kell tekinteni, és a könyvtáros
iskolák képesek rá -  és talán meg is teszik - ,  hogy összevonások vagy terjeszkedés révén 
szélesebb területet átfogó főiskolákká váljanak...” (Buckland, p. 784.) Ebbe az irányba 
mutatnak azok az elmozdulások is, amelyeket jórészt az elhelyezkedési nehézségek csikar
tak ki. Annyi bizonyos, hogy a „könyvtárosiskola” jelenleg uralkodó modellje, amely 
„könyvtárosi szakképzettség” nyújtásával behatárolja a szakmai működés területét, hama
rosan csak a gúzsbakötött fejlődés elszigetelt eseteiben marad fenn” (Buckland, p. 785.).

Buckland szerint a jövő tanterve négy nagy blokkból fog állni: 1. az információ és 
a könyvtári szolgálat szerepe a társadalomban; 2 . a szolgálandó csoportok információ- 
gyűjtő magatartása, igényei és intézményi környezete; 3. az információkeresés elmélete 
és gyakorlata (beleértve a katalogizálást, osztályozást stb.); 4. a jó információs szolgáltatá
sok nyújtásához és fejlesztéséhez szükséges vezetési, politikai és technológiai feltételek. 
Ami viszont az oktatási módszereket és eszközöket illeti, ezek történetét áttekintve 
Metzger úgy véli, hogy szöveges jellegüknek oldódnia kellene, éppen az új technológia 
térhódításával párhuzamosan.

A könyvtárosképzés jövőjét megjósolni merész vállalkozás; abban azonban egyet
érthetünk Buckianddal, hogy „a következő század könyvtárosképzése attól függ, mit 
képesek a könyvtárak kihozni szolgáltatásaikból a közeljövőben” (Buckland, p. 787.)
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