
KÖNYVTÁROSKÉPZÉS NYUGAT- NÉMETORSZÁGBAN 

Összeállította V a d á s z  Ferencn4

ÖU éve már élénk vita folyik mind a szaklapokban, mind élőszóval kü
lönböző konferenciákon, állami szervek tanácsülésein a nyugatnémet közmű
velődési könyvtarak, különösen pedig a könyvtárosok helyzetéről és prob
lémáiról.

A  Deutscher Büchereiverband. a Német Közművelődési Könyvtárszövet
ség 1964.. évi közgyűlése a hosszú idő alatt kiérlelődött problémákat foglal
ta össze és határozati a rögzítette megoldási javaslatait. A  határozat lénye
ge:

Megbízzák a N.K.Sz. Elnökségét, hogy szakemberekkel együttműködve 
kidolgozza a közművelődési könyvtárak személyi szükségletét a könyvtárügy 
szerkezetéből kiindulva és a távlati fejlődést figyelembevéve. A z  érdekelt ha
tóságok, testületek és a széles nyilvánosság bevonásával hozzák meg az eh
hez szükséges jogi és gazdasági intézkedéseket.

A  rövid tömör határozat külső szemlélőnek semmit nem mond annál ér
dekesebb azonban áttekinteni a könyvtári szaksajtóból azokat a társadalmi 
problémákat, amelyek egyre sürgetőbben megoldásra várnak. A  határozat je
lentőségéről csak annyit, hogy a Szövetség erkölcsi erejének teljes súlyával 
lép fel a régóta vajúdó kérdések megoldása érdekében, de a referátum elő
terjesztője maga is borúlátóan tekint e harc elébe, amikor felhívja a könyvtá
rosok figyelmét, hogy ne tápláljanak vérmes reményeket, egy—két kis előre
lépéssel is meg kell alkudni ok és óva inti a határozatot végrehajtó munkabi 
zottságokat, nehogy olyan javaslatokat terjesszenek elő, melyek a közigazga
tási szervekre robbanó anyagként hatnak, mert akkor nem mint partnerekkel, 
hanem mint ellenfelekkel fogják szembentaláini magukat.

A  megoidandó problémákat két nagy csoportba foglalhatjuk:
a. / a közművelődési könyvtárak helye, szerepe, jelene és jövője a modern

tái'sadalcanban;
b. / a könyvtáros hivatása % A  képzés, illetve az anyagi és erkölcsi megbecsü

lés problémái.
A  közművelődési könyvtárak jelenleg: rendszere lényegében 1945 után 

fejlődött ki a népkönyvtári rendszerből. A  modern társadalom igényei magasra 
emelték a követelményeket ezekkel a könyvtárakkal szemben. Ma már nem 
kielégítő a régi " népművelési" szint, amely a népkönyvtárak szintje volt és 
amely a " népirodalom” ( Volksiiteratur) kereteiben mozgott. A  tudományok és 
a technika, ennek megfelelően a szakoktatás széleskörű és rohamos fejlődé
se újszerű társadalmi igényeket támaszt a közművelődési könyvtáraikkal szem
ben mind a területi könyvtári ellátás és könyvállomány, mind a tudományos és 
szakirányú tájékoztatás tekinteteben.

1962-ben erősítették meg jogilag a közművelődési könyvtárak helyzetét, 
amikor a helyhatósági kormányzat intézkedett, hogy minden város, illetve köz
ség köteles egy nyilvános könyvtárat berendezni, illetve - kisebb községek 
esetén - több község együttesenJEDgy ilyen könyvtár állománya a fel nőtt és 
gyermeklakosság általános igényeit tekintve 10.000 kötet. Ezen kiviil a könyv
tári hálózatban könyvtárközi kölcsönzés utján elégítik ki a speciális igénye
ket.

A  városok tanácsa 1964—ben kimondta, b o y  az egyetemi és más tu—
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dományos könyvtáradat regionális centrumokkal hálózatba kell tömöríteni és 
ebbe a hálózatba szorosan De kell illeszkedniük a városi közművelődési 
könyvtáraknak is. A  közigazgatási szerveknek ez a törekvése találkozik a 
Könyvtárszövetség egyetértésével.

Jelentős lépések ezek a közművelődési könyvtárak szempontjából, hogy 
megtalálják, elfoglalják méltó helyűket' a kulturális életben. Rendezetlenek a- 
zónban még olyan fontos kérdések, mint a könyvtár belső szervezete és mű
ködése, a személyi ellátottság, a könyvtárosi hivatásnak megfelelő besorolás 
az alkalmaztatás! rendszerben. Nem utolsó sorban a könyvtárosképzés rend
szerében is gyökeres változásokra van szükség.

A  könyvtári munkaszervezés legfontosabb problémája, hogy milyen mun

kakörök ellátásához szükségesek szakképzett könyvtárosok és mellettük hány 

szakképesítés nélküli segéderőre van szükség az adminisztratív és technikai 

munkák ellátására. Ez utóbbiak külön képzést nem igényeinek. A  szakképzett 

könyvtáros feladata, hogy az adott könyváron belül a munka racionalizálását 

megoldja, a gépesítést megszervezze és ennek ellátására a segéderőket be- 

. iitsa.

A  szakképzett és szakképzetlen munkaerők arányát illetően szakértő 

körökben sem alakult ki határozott álláspont. Angliában ez az arány 2:3, Svéd

országban 1:1,2. Megfontolandónak tartják esetleg az 1:2 arányt. A z  adminisz

tráció gépesítése a szakképzetlen segéderők arányszámát csökkenti, de nem 

érinti a szakképzett könyvtárosok mennyiségi szükségletét. A  könyvtáros ér

demi munkájával szemben növekvő követelmények azok számbeli szükségle

tét is növelik.

A  szakképzett közművelődési könyvtáros szükséglet kiszámításánál a 

kiindulási alap különböző. Adolf von M o r z é  szerint az angol példa nyomán 

a könyvtár által átfogott terület lakosságának számából keli kiindulni. Esze

rint 3000 lakos igényel 1 könyvtárost, tehát 15 000 lakos 5 könyvtárost igényel, 

akik közül 2 szakképzett könyvtáros és 3 szakképzetlen segéderő. A  60 mil

liós összlakosság tehát 20.000 könyvtárost igényei, akik közül mintegy 8.000 

szakképzett legyen.

Süberkrüb ezzel szemben a kötetek számából indul ki. Minden lakosra 

1 kötetet számit és 10.000 kötetre 1 szakképzett könyvtárost.

A z NSZK 50 millió lakosával számol és megállapítja, hogy igy 5000 

könyvtárosra van szükség. ( A  Könyvtáros Szövetség 1963-ban nyilvántartott 

taglétszáma 227 6.)

Országszerte könyvtáros hiány mutatkozik. M o r z é  szerint az NSzK- 

fcan is ugyanaz a. helyzet, tűnt az US A-bán, ahol minden végzett könyvtá

rosra 8 üres állás jut,

A  Szövetség álláspontja szerint a probléma megoldása csakis a szak**
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képzés kapacitásának növelésével lehetséges, semmi esetre sem szabad enged

ni a képesítési színvonalból szakképzetlen munkaerők alkalmazásával, vagy a 

képzési idő és ezzel a képzési követelmények csökkentésével.

A  közművelődési könyvtárosok képzése a 3 éves könyvtáros szakisko

lában történik. 6 Ilyen szakiskola működik az országban és 584 hallgató volt

1963-ban a három évfolyamon összesen, A  szakiskolák 11 okleveles könyvtáro

sokat” bocsátanak ki, évente kb. 150 főt. A  lemorzsolódás megközelíti a 25%- 
ot,

A  végzett hallgatók csak részben helyezkednek el közmüvelŐaési könyv

tárakban. Nagy elszívó hatása van a különböző kutatóintézeti és üzemi szak

könyvtáraknak, ahol az okleveles könyvtárosok tapasztalat szerint szintén 

helytállnak.

A z aJLkalmaztatási problémák abban gyökereznek, hogy nincsenek külön 

könyvtárosi statusok. A z  okleveles könyvtárosok a közhivatalnokoknak abba a 

kategóriájába tartoznak, akiknél a követelmény az érettségi, tehát ez a társab- 

dalmi ranglétra első foka* az előadói besorolás. Nem veszik figyelembe, hogy 

a 3 éves könyvtárosi szakképzés érettségire épül és főleg nem méltányolják 

a könyvtáros hivatás szellemi követelményeit a hivatalnoki rutinmunkával szem

ben,

A  könyvtárvezetői munkakor, bármilyen kis könyvtárról legyen is szó, 

már abba a közhivatalnoki kategóriába tartozik, amely egyetemi diplomát igé

nyel és független a könyvtárosi szakképzettségtől., A  közigazgatási 

szervek, akik egyben a közművelődési könyvtárosok alkalmazó hatóságai is, 

mereven ragaszkodnak ehhez a rendszerhez és nem hajlandók tudomásul, 

venni, hogy a könytár vezetéshez könyvtárosi szakképzettség is szükséges.

Követendő példaként Dániát és Csehszlovákiát említik, ahol a könyvtá

rosokat a pedagógusokkal egyszinten sorolják be.

A  könyvtárosképzésben nem oldották meg egyelőre a vezető munkakö

rökre való előkészitést. Jelenleg az okleveles könyvtárosokat főleg kölcsön

ző munkakörben alkalmazzák. A  képzés reformjával kapcsolatos vitában több

féle elgondolás született, Egyesek szerint az alapképzésre épülő vizsgával 

egybekötött továbbképzésben, mások szerint a 3 éves alapképzést követő 4 

éves egyetemi könyvtárosképzésben kell a megoldást keresni.

A  vezető munkakörökre való képzésnél feltétlenül a maga sokféleségé

ben kell a követelményeket megállapítani: kis és nagy könyvtárak; önálló és 

tagkönyvtárak; különböző részmunka területek; az olvasók szerint differen

ciálás, pl. gyermek, ifjúsági, betegkönyvtárak; a szakterületi tagozódás, stb,
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A  közművelődési könyvtárosképzés alapproblémáját azonban nem is a beosz

tott és vezető munkakörök áthidalásában látják, hanem abban , hogy a szak

képzés tartalma és rendszere nem felel meg a modern könyvtárossal szemben 

támasztott követelményeknek.

A z iskolarendszert illetően megállapítják, hogy a jelenlegi szakiskolai 

szint, amely immár 50 éves múltra tekint vissza, az akkori követelményekhez 

igazodott és ezt a mai modern követelményekhez nem lehet apró foltozgató- 

sokkal hozzáigazitanL Gyökeres reformra van szükség, amelynek lényege, 

hogy a könyvtárosképzést szakiskolai szintről szakfőiskolai szintre kell e- 

melni. Szakfőiskola mellett foglalnak állást és nem általában főiskolai szint

ről beszélnek. Adolf M o r z é ,  aki a lépcsőzetes képzés javaslatát részletesen 

is kifejti (3  éves intézeti és 4 éves egyetemi képzés) hangsúlyozza, hogy az 

egyetemi fokozaton nem a könyvtártudományt kell felső szinten uj r aoktat ni -a  

szükséges elméleti alapozást a 3 éves képzés ehhez megadja - hanem a 

tudományokban való tájékozottságot, a tudományos kutatás módszereiben való 

jártasságot kell egyetemi szinten nyújtani. A  könyvtáros szempontjából nem 

célravezető, hegy egy szaktudományban mélyüljön el, tehát nem szaktudóso

kat kell képezni, hanem figyelembe kell venni, hogy még szakkönyvtár eseté

ben is sokirányú általános áttekintést igénylőén merülnek fel a tájékoztatási 

problémák.

A  3 éves szakiskola korlátái nemeseik abban jelentkeznek, hogy az al

kalmazásnál csak ér* ttségi szintnek ismerik azt el, hallgatói tehát tulajdonképpen 

11 újra érettségiznek” , hanem annak tananyagában is.

1909 óta, amikor Poroszországban kialakult az első vizsgarendszer, kez

detben elegendő volt a könyvtárosi hivatáshoz az érettségi. Később kialakult 

az érettségire épülő ö féléves képzés, amelyen belül mind nagyobb arányt ka

pott az elméleti oktatás.
A z elmélet a könyvtáros szemléletét formálja. A  20-as ” boldog békeévek

ben” - állapítják meg - elegendő volt még a ” néprajzi” szemlélet. A z olvasók 

tudományos és szakirányú érdeklődése azonban ma már a tudományos gondol

kodásban jártas könyvtárost igényel. Egy szemléletben vak könyvtáros - 

mondja Morzé - aki nem látja hol vannak és merre tartanak olvasói, nem tud 

hasznos munkát végezni, ha még olyan alaposan ismeri is a könyvtári techni

kát.

A  könyvtáros szakiskolák adott kereteik között maguk is próbálkoznak 

reformokkal. Az un, ” hamburgi terv4* pl. a második világháború utáni években 

fokozatosan uj tantárgyakat vezetett be. A  hamburgi iskola elméleti tananyaga 

jelenleg a következő tantárgyakból tevődik össze
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L» A  könyvtáji munka elméleti alapvetése.

Művelőd és elmélet 

Szociológia 

Pszichológia 

Jog- és államtudomány 

K ö zigazgatás 

I I* Könyvtárismeret

A  könyvtár és könyvtárügy szervezete 

Állami könyvtárak 

Ifjúsági könyvtárak 

Könyvtárigazgatás 

Betűrendes katalogizálás 

Könyvkereskedelmi ismeretek 

LEL S zakircdalmi ismeretek

'Tájékoztatási ismeretek általában: bibliográfiák, tudományismeret

Filozófia

Történelem

Földrajz

'Természettudományok

'Technika

Ifjúsági szakkönyvek

IV. Irodalom

Irodai orntudomárty és irodalomkritika 

Német irodalom 

Külföldi irodalom 

Ifjúsági irodalom

A z oktatás előadásokból, gyakorlatokból és szemináriumi foglalkozásokból

áll.
A  hamburgi iskolában a hallgatók 2 féléves előzetes kötelező könyvtári 

gyakorlat után kapcsolódnak be a 4 féléves elméleti oktatásba. A z , óraszám nem 

egészen lD%-át továbbra is gyakorlati foglalkozások alkotják részben a címleí

rásból, részben tudományismeretbol.

A  bevezetett különféle tantárgyak az általános műveltség tágitását szolgál

ják. A  modern világ hármas követelménye: tudományos- technikai- gazdasági tá- 

jékozotteág. Ez hozta létre a rohamosan kifejlődött szakiskolai rendszereket és az 

olvasók igényei is ebben az irányban terjednek. Ebbe a fejlődésbe kell aktivan 

bekapcsolódniuk a könyvtárosoknak: tudományos módszerek elsajátításával , tu

dományismeret és irodalomkritikai ismeretek birtokában.
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Nem lenne helyes egy tudományt elmélyülten oktatni, mert a tudományok 

összefüggnek, de lehetetlen valamennyi tudományt felölelni, mert az csak felüle

tes áttekintést adna. A  tudományos gondolkodás iskolázottságát kell elérni. Morze 

elgondolása szerint a tudományos gondolkodás fejlődésének, a tudományszerve

zés helyzetének és történetének tanulmányozása vezet ehhez a célhoz. A  tan

anyagba bevezetett tudományok nem azt jelentik, hogy a hallgatók valamiféle 

"könyvtári” földrajzot, történelmet tanulnak, hanem belekóstolnak a tudományos, 

kutatás módszereibe. Ez fejleszti a tájékoztatási munka iránti fogékonyságukat.

Ezt a törekvést szolgálja az előadások melleit a szemináriumok bevezeté

se. A z előadások bevezető átekintést adnak, a szemináriumokon pedig kisebb 

csoportokban tudományos módszerekkel elmélyülnek egy-egy szükebb témában* 

arról szóbeli referátumot, vagy Írásbeli tanulmányt készítenek. Végigjárják az iro

dalomkutatás és referátumkészités útját.

A  hamburgi iskolában az előbbiekben ismertetett négy tantárgycsoportból 

évente meghirdetnek 1-2  témát. A  hallgatónak ezekből kötelezően két témát kell 

választania, amit szemináriumon dolgoz fel.

Ezek a kísérleti lépések a szakfőiskola irányába mutatnak. Nem kacérkod

nak az egyetemi szinttel, de jól megalapozzák a tudományos módszerekben való 

jártasságot, amelyre a további egyetemi tanulmányokban építhetnek.

A  képzés tartalmi problémái közül a szakosítással is foglalkoznak a vita

cikkek, de érezhetően ez a legKevésbé kiérlelt problémakör,A hamburgi terv és más 

kísérletek az egységes könyvtárosképzés keretében mozognak. A  szakosítás 

irányát Rolf Kiuth a következőkben jelöli meg:

a. / vertikálisan: könyvtári szakterületek szerint (tájékoztatás, katalo
gizálás stb)

b, / horizontálisan: olvasó csoport ok szerint ( gyermek, felnőtt, szak
iskolás^ öreg, vak stb.)

szaktudományi területek szerint ( irodalom, művészet, 
történelem, földrajz, társadalomtudományok, természet- 
tudományok, t echnika.)

különgyüjteménvek szerint (pl. külföldi irodalom)

Az összefoglaló -  egyéb forrásanyag felhasználása mellett elsosuvo.. ~ „oveuce- 
zo munka alapján készült: SUBERKRÜB, Hansjörg: Bibliothekar-Nachwuchs fúr 
die öffentllchen ( kommunalen) Büchereien in dér Bundesrepublik. Zűr Situation. 
dér bihliothekarischen Ausbildt ng in Deutscnland. Reíerat gehaltsn auf dér Jahres- 
tagung des Deutschen Biichereiverbandes, Berlin, 1964. ( Hrsg. Deutscher Büche>- 
reiverband, ArbeitssteUe für das Biichereiwesen.) Berlin, 1964, I3J, 26 p. 30 cm. 
(SüchereicLienst 7. Beih.) Bibliogr. 19-22. p. -  A  beszámoló 4-1433. számon meg
található a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban,
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