
KÖNYVTÁROSKÉPZŐ TANTERVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ
VIZSGÁLATA

CSAPÓ EDIT

A nemzetközi könyvtári szakirodalomban megnövekedett a tantervelemzéssel 
foglalkozó cikkek, publikációk száma. Az oktatással, képzéssel legkülönbözőbb minőség
ben foglalkozó szakemberek az oktatási reformok időszakában midenütt egyre intenzí
vebben érdeklődnek a tantervelmélet, tantervkutatás iránt.1

Közoktatási rendszerünk továbbfejlesztésének, reformjának jelenlegi szakaszában, 
az új tantervek bevezetése idején az e terület iránti figyelem növekedése hazánkban is 
nyilvánvaló.

Akármilyen típusú oktatási (képzési) intézmény (iskola) tantervét kívánjuk elemez
ni, nem hagyhatjuk figyelmen kívül a következő szempontokat: „a tanterv is történelmi 
kategória, amely magán viseli az adott kor bélyegét, és maga is változik a korral együtt. 
Másrészt a tanterv műfaja önmagában üres forma, mivel mindig meghatározott, ideológiai 
töltésű cél- és feladatrendszerhez, műveltségtartalomhoz, iskolaszerkezethez, az adott 
hagyományokhoz és feltételekhez, gyakorlathoz kapcsolódik” .2

Az oktatás egészét átható reform nem kerülte el a könyvtárosképzést sem. A 70-es 
évek második felében számos szocialista ország (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyarország) 
felülvizsgálta könyvtárosképzési rendszerét, és képzési reformot vezetett be a könyvtáros
képző intézményekben. Nálunk mind ez ideig nem készült átfogó elemző vizsgálat 
a könyvtárosképző tantervekről, pedig a könyvtárosképzés egész rendszere, szervezete és 
tartalma átalakulóban van. Az elemzéshez segítséget nyújthat a könyvtárosképző intézmé
nyek tanterveinek nemzetközi összehasonlító vizsgálata.

A következőkben annak a vizsgálatnak az eredményeit summázzuk, amely a Műve
lődési Minisztérium könyvtári osztálya mellett működő könyvtáros oktatási és tovább
képzési állandó bizottság felkérésére készült „Tantervszerkezet külföldi egyetemek és 
főiskolák könyvtárosképzési tanterveiben” címmel.3

Ez a tanulmány mintegy 22 tanterv — 11 egyetemi, 11 főiskolai — elemző vizsgálata 
alapján mutatja be a képzéssel kapcsolatos korszerű fejlődési és fejlesztési irányokat, 
hangsúlyozva, hogy az integrált képzésben három új tendencia jelentkezik:

— az általános könyvtárosképzés egyik jellemzője, hogy mindinkább kapcsolódik az 
informatikai képzéshez;

— a specifikusan informatikai képzés szükségszerűen egyre inkább közös alapot 
keres az általános könyvtárosképzéssel (School for Library and Information Services — 
Maryland);
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• — a történeti-levéltári irányultságú képzésben (Ecole des Chartes) szintén megfi
gyelhető, hogy egyre inkább törekszik általános könyvtári, sőt bizonyos informatikai 
ismeretek nyújtására is.

A vizsgálatba bevont országok: Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, a Német 
Demokratikus Köztársaság, Szovjetunió, Anglia, Dánia, az Egyesült Államok és Norvé
gia.4 Az adatokat, a belőlük adódó következtetéseket végső soron mindenütt az ismert
nek vett magyar adatokkal és viszonyokkal próbáltuk egybevetni.

A jelen rendelkezésünkre álló adatokra támaszkodva még nem tehetünk komoly 
kísérletet a könyvtárosképzési rendszerek tipizálására. A kizárólag tanterv alapján történő 
összehasonlítás a képzési rendszerek komplex értékelését amúgy sem teszi lehetővé. 
Ehhez alaposabban ismerni kellene az oktatás tartalmát, céljait, módszereit, azokat a spe
cifikus társadalmi-művelődési körülményeket, szükségleteket, érdekeket, problémákat és 
prioritásokat, amelyekre a képzés a különböző országokban reagál vagy megpróbál 
reagálni.

E bonyolult összefüggések miatt a képzési rendszerek pusztán tantervek alapján 
történő összevetése során tartózkodóan kell kezelnünk mindennemű értékelő következ
tetést, hiszen az egyes országok gyakorlata közti különbségek szerteágazó okait nem 
elemezhettük. Az egyes tantárgyak óraszámaival kapcsolatban kimutatott nemzetközi 
átlagainknak sincs közvetlen normatív jelentőségük, hiszen világos, hogy más országokra 
kiterjedő összehasonlítás esetén egészen más átlagokat kapnánk. A statisztikai fogódzók
kal csak érzékeltetni kívántuk a különbségek szóródását és a tantervek belső arányaiban 
mutatkozó szabályszerűségeket.

Könyvtárosképzési modellek

A könyvtárosképző intézmények a hármas irányultságnak — könyvtári, informati
kai, levéltári-történeti — megfelelően tipizálhatók. így beszélhetünk homogén könyvtáros
képzésről, ami azt jelenti, hogy a három szakirányultság együttesen, egy tág értelemben 
vett könyvtárosképzésben jelentkezik. Ilyen volt a 60-as, 70-es években hazai egyetemi 
képzésünk is.

Néhány országra — pl. Dániára — az úgynevezett párhuzamos képzés a jellemző. 
Itt kezdettől fogva szétválik a különböző fajta képzés.

A német nyelvterületen az Y modell az általános, az úgynevezett egy törzsű oktatás, 
ami közös alapot jelent, amelyből a különböző szakirányultságnak megfelelően két-há- 
romféleképpen lehet folytatni a tanulmányokat.5

Milyen tantárgyakat oktatnak a könyvtárosképző intézetekben?

A könyvtáros stúdiumok keretében oktatott tantárgyak a nemzetközi mezőnyben 
rendkívül sokfélék, még akkor is, ha az elnevezésekből adódó különbségektől eltekintünk. 
Ennek a sokféleségnek számbavételére, rendszerezésére vállalkozott az IFLA, amikor
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1976-ban összeállította a könyvtárosképző intézményekben oktatott tantárgyak törzs
anyagfelosztását, jegyzékét.6 Az itt felsorolt témákat a könyvtárosképző intézményekben 
oktatandó alapvető stúdiumoknak tekintik szerte a világban, eltekintve attól, hogy ezek 
oktatása jelenleg egyetemeken vagy főiskolákon, vagy mindkét helyen folyik.

Nálunk 1972-ben a könyvtárosképzés felülvizsgálatára felkért bizottság foglalkozott 
a könyvtárosképzés átfogó rendszerének, szervezetének, tartalmának korszerűsítésével,7 
és az 1980-ban létrejött oktatási továbbképzési állandó bizottság feladata, hogy javaslatot 
tegyen a képzés megreformálására. Mindkét bizottság a képzés tartalmi megújítását tűzte 
ki célul, számbavette a főbb témaköröket, amelyek oktatása a könyvtárosképző intéze
tekben alapvetően szükséges, meghatározta az oktatandó tárgyak arányát a könyvtáros
képzés rendszerében, az ismeretek mélységét a témakörökön belül.

Az 1972-es bizottság a „tiszta” könyvtárosképző programot alapozó stúdiumokra 
(történeti-politikai jellegűekre: kommunikáció történet, stb., alaptudományi jellegűekre: 
világnézet, logika stb.), könyvtári szakstúdiumokra (informatika, dokumentumismeret, 
állománygyarapítás, katalogizálás stb.), valamint kiegészítő tárgyakra (idegen nyelv, 
szerkesztői ismeretek, szakkönyvtári speciálkollégiumok stb.) bontotta. így egy kiterjesz
tett ismeretrendszer oktatására tett javaslatot, amely messze meghaladja az IFLA törzs
anyagjegyzékbe foglaltakat.

Az 1980-as bizottság a következő témaköröket jelölte ki: elméleti bevezető, alapo
zás, könyvtárügy, tájékoztatásügy, könyvtárszervezés, vezetés, az információ kezelése: 
dokumentumok leírása, feltárása, tájékoztatási forrásismeret, számítástechnika és alkalma
zása, a használó szempontjai: olvasószolgálat, szakirodalmi igény- és szükségletvizsgálat, 
olvasásismeret, könyvtár a társadalomban, könyv- és könyvtártörténet, tudományelmélet, 
tudománymetria, könyvtári technika.

A következő táblázat az IFLA törzsanyagjegyzékét tekinti alapnak, és ehhez rendeli 
a jelenleg érvényben lévő felsőoktatási (egyetemi és főiskolai) tanterv tantárgyait, illetve 
az 1972-es és az 1980-as bizottság tantárgybokrait. A táblázat vonal alatti része az IFLA 
törzsanyagba nem tartozó stúdiumokat tartalmazza, de ezeket az említett bizottságok, 
illetve oktatási intézményeink az alapképzéshez sorolják.

IFLA tantárgyai Jelenlegi képzés 
(egyetem és főis

kola)

72-es bizottság 80-as bizottság

A könyvtár helye 
a társadalomban X +(tört) X
Bibliográfia elmélet 
és szerkesztés X X X
Állományfeitárás X X X
Tájékoztatás és 
olvasószolgálat X X X
Állományépítés X X X
Könyvtárvezetés +(kvtan) +(kvtan) X
Könyv-, könyvtártörténet X X X
Bibliográfia X X X
Kutatásmódszertan — — —
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IF LA tantárgyai Jelenlegi képzés 
(egyetem és főis

kola)

72-es bizottság 80-as bizottság

Gépesítés +(kvtan) X X
Dokumentáció és tájé
koztatástudomány X X X
Könyvtárépítészet ^(kvtan) +(kvtan) +(kvtan)

kommunikáció
elmélet
művelőd éselmélet 
információelmélet

kommunikáció
elmélet
tudományrend
szertan
matematikai alapok
rendszerszervezés
szociológia
világnézet
logika
pedagógia, pszi
chológia 
nyelvészet

tudományelmélet
számítástechnika

A jelenlegi magyar egyetemi-főiskolai tantervben a könyvtárvezetés, a könyvtár
gépesítés, a könyvtárépítészet-berendezés külön tárgyként nem szerepel, kutatásmódszer
tant pedig semmilyen tárgy keretében nem oktatunk.

A  tantárgyak megoszlása

A különböző bizottsági anyagok, a képzéssel foglalkozó szakcikkek tartózkodnak 
a tantervek belső arányaira vonatkozó megjegyzésektől, csupán általános tendenciákat, 
fejlődési trendeket jelölnek meg.

A z egyetemi szintű könyvtárosképzés

Vizsgálatunk szerint egyetemi szintű könyvtárosképzésre általában 1641 órát fordí
tanak. Ettől elüt Bulgária és Szovjetunió gyakorlata: Bulgáriában 825 órát fordítanak 
könyvtáros tárgyakra, a Szovjetunióban viszont 2676-ot (itt azonban 1215 óra ún. szaba
don választott tárgy, melyet könyvtári szakosodásra használnak fel). Ha az amerikai egye
temek kreditjeit átszámítjuk, így a master’s degree, azaz az egyetemi fokozat megszerzésé
hez 2340 óra szükséges.

Valamennyi vizsgált tantervben két tantárgyi csoport dominál : a bibliográfia-doku
mentáció és a könyvtártan. Erre fordítják a legtöbb időt, átlagosan 374 órát, míg a ma
gyar tantervben mindössze 195 órával szerepel. Könyvtártan oktatásunk jobban közelít 
az átlagoshoz. A történeti stúdiumok magas aránya a német nyelvterület tanterveire 
jellemző. Az NDK-ban 520 órában oktatnak könyv- és könyvtártörténetet, ez az átlagos 
200 körüli óraszámot messze meghaladja. Nálunk ez 120 óra.
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Egy 1972-es vizsgálat szerint 50 amerikai egyetem könyvtártudományi tanszéke 
közül csupán kilencben oktattak könyvtártörténeti tárgyakat. A többiben a történeti 
oktatás beleolvadt az egyes tantárgyakba, vagyis a különböző tárgyak oktatását történeti 
bevezető előzte meg.8

Feltárásra hazai képzésünk lényegesen több időt fordít, mint az átlagos (az átlag 
167 óra, nálunk 210), ugyanakkor gépesítésre és a könyvtár helye a társadalomban című 
tárgyra az átlagosnál sokkal kevesebb időt szán. A könyvtár helye a társadalomban című 
tárgy az Egyesült Államok legtöbb könyvtárosképző intézményében az alapstúdiumhoz 
tartozik. Chicagóban pl. a harmincas évektől kezdve oktatják. Egy amerikai vizsgálat 
szerint, amely 50 intézményre terjedt ki, 26 helyen folyik e tárgy oktatása. A pittsburgi 
egyetemen az űn. integrált tanterv alapjául is ez szolgál.9 Az általunk vizsgált angolszász 
tantervekben az arányuk 354 óra, 13,6%. Európában az átlag 50 óra körül mozog. Nálunk 
40 óra, 2,8%.

Az IFLA tantárgycsoportjainak sorrendisége az átlag szerint és a magyar képzésben:

A z átlag szerint:

1. Bibliográfia, dokumentáció
2. A könyvtártan fejezetei
3. Történeti tárgyak
4. Feltárás
5. Gépesítés
6. Könyvtár helye a társadalomban

A magyar képzés szerint:

Feltárás
A könyvtártan fejezetei 
Bibliográfia, dokumentáció 
Történeti tárgyak 
Könyvtár helye a társadalomban 
Gépesítés

Árnyaltabb képet kapunk, ha a bibliográfiát (információügy, információs eszközök 
és források, információszolgáltatás stb.), a könyvtártant (könyvtárügy, könyvtárvezetés, 
az állomány kérdései, olvasószolgálat stb.), és az egyéb kategóriát (olvasásismeret, könyv
tári gyakorlat, szakszemináriumok stb.) további tantárgyakra osztjuk, és e szerint vizsgál
juk meg a fontossági sorrendet.

Az átlag szerinti sorrendiség: információs eszközök, történeti tárgyak, szakszeminá
riumok, könyvtár helye a társadalomban, feltárás. A magyar képzésben: szakszemináriu
mok, könyvtári gyakorlat, feltárás, történeti tárgyak, információs eszközök.

Az angolszász tan tervekben: az állomány kérdései, információs eszközök, 
könyvtárvezetés, feltárás, könyvtár helye a társadalomban.

Jelenlegi egyetemi képzésünk nem követi azt a nemzetközi gyakorlatot, mi szerint 
a bibliográfia és dokumentáció a leghangsúlyosabb az oktatott tananyagban. Nálunk a 
feltárás és a könyvtártan fejezeteire több időt szánnak, mint bibliográfiára és dokumen
tációra, holott ez a nemzetközi átlag szerint midenütt domináns. (A nemzetközi átlag 
óraszáma majdnem kétszerese a mi óraszámunknak.) Az angolszász gyakorlatban a bibli
ográfia és a dokumentáció belső aránya 1 : 2 a  dokumentáció javára, nálunk az arány 
fordított.
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A  főiskolai szintű könyvtárosképzés

A legtöbb országban az ún. könyvtárosképző intézetekben folyik az egyszakos 
főiskolai szintű könyvtárosképzés. Nálunk és Walesben a képzés kétszakos, de minde
nütt kettős irányultságú, könyvtárosi, illetve szakkönyvtárosi (informatikai) képzés.

A főiskolai képzés óraszámban kevesebb mint az egyetemi képzés: összehasonlítá
sunkban átlagosan 1358 óra, nálunk 1060 óra. Szintén a bibliográfia és dokumentáció 
a legfontosabb tantárgy, óraszámban kevesebb, viszont arányaiban több, mint az egyete
men (331,5 óra, 26,6%, nálunk 240 óra 22,6% jut erre a tárgyra). A bibliográfiát és doku
mentációt a könyvtártan követi (225,6 óra, 17%), majd a feltárás (176 óra, 14,2%). 
A feltárás fontosabb helyen szerepel a főiskolákon, mint az egyetemi képzésben. A mi 
főiskolai oktatásunkban hangsúlyosabb, mint a nemzetközi átlagban, de nem annyira 
domináns, mint egyetemi képzésünkben. A történeti tárgyak szerepe kisebb, mint az 
egyetemeken.

Az IF LA tantárgycsoportjainak sorrendisége az átlag szerint és a magyar képzésben:

A z  átlaga szerint^

1. Bibliográfia és dokumentáció
2. A könyvtártan fejezetei
3. Feltárás
4. Történeti tárgyak
5. A könyvtár helye a társadalomban
6. Gépesítés

A magyar^ képzésben

Bibliográfia és dokumentáció 
Feltárás
A könyvtártan fejezetei 
Történeti tárgyak 
Gépesítés
A könyvtár helye a társadalomban

Árnyaltabb bontás szerint az 5 legfontosabb tárgy a főiskolákon: információs 
eszközök, könyvtári gyakorlat, feltárás, tájékoztatási gyakorlat, olvasásismeret. Nálunk: 
könyvtári gyakorlat, feltárás, olvasásismeret, információs eszközök, tájékoztatási 
gyakorlat.

Valamennyi preferált tantárgy a gyakorlati képzést szolgálja. A nemzetközi átlag 
szerint is legfontosabb tantárgyak a mi főiskolai képzésünkben is a legfontosabbak kö
zött vannak, ha a sorrendiség nem is egyező.

Az egyetemi és a főiskolai könyvtárosképzés megegyezik abban, hogy nemzetközi 
viszonylatban a bibliográfiát és dokumentációt tartják a legfontosabb tantárgynak, ezen 
belül az információs eszközök számbavételét tartalmazó stúdiumot; továbbá abban, hogy 
a feltárás mindkét szinten — nem azonos mértékben — előkelő helyet foglal el. Az egye
temi képzés legfontosabb tárgyai még a történeti tárgyak, a könyvtár társadalmi szerepét 
taglaló tárgy, a főiskolákon viszont a könyvtári gyakorlat, a tájékoztatási gyakorlat, 
olvasásismeret.

Az angolszász egyetemeken és főiskolákon első helyen állnak az állomány kérdései 
és a tájékoztatás. A könyvtárvezetés, az elméleti bevezetés, a katalogizálás, osztályozás 
szerepel még az első 5 fontos tárgy között. A történeti stúdiumok csak a walesi bachelor 
fokozatnál szerepelnek az első öt között.
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A magyar egyetemi és főiskolai képzés preferált tantárgyai: egyetemen: szakszemi
náriumok, könyvtári gyakorlat, feltárás, történeti tárgyak, információs eszközök; főisko
lákon: könyvtári gyakorlat, feltárás, olvasásismeret, információs eszközök, tájékoztatási 
gyakorlat.

Ebben az ismertetőben csupán a hagyományos értelemben vett könyvtárosképzés 
tantárgyszerkezetét tárgyaltuk. Az információképzés területén végzett összehasonlítás 
eredményeire és tanulságaira egy későbbi cikkben szeretnénk kitérni. Úgy véljük, hogy 
az összehasonlítás felhasználhatóságát nem csupán ezek a szabályszerűségek határozzák 
meg. A magyar könyvtárosképzés korszerűsítésével foglalkozó szakemberek a statisztikai
lag rendezett empirikus anyagnak számos más részét és aspektusát is felhasználhatják 
tájékozódásukhoz, saját koncepciójuk ellenőrzéséhez és gyakorlati realizálásához.

JEGYZETEK

1. E témakör számos konkrét kutatási területén a közelmúltban új eredmények születtek. A tanterv
elmélet eredményeit és tendenciáit elemzi a nyugat-európai országok tapasztalatai alapján pl. 
RICHMOND, W. K.: The School Curriculum, Methuen, London 1971.; a szocialista nevelés szem
pontjából jelentős MADER, O.: Gedanken und Thesen zur Lehrplantheorie. =‘Pedagogische For
schung, 1969. lO.sz.; az amerikai informatikai tanterveket vizsgálja a továbbfejlesztés szempontjá
ból BELZER, J. — WILLIAMS, J. -  KRONEBUSCH, J.: Curricula in Information Science. Four 
Year Progress Report. J.Amer.Soc.Inform.Sci. 1975. 26.köt.

2. BALLÉR Endre: Tantervelmélet és tantervi reform. Bp. 1978. lO.p.
3. Irta: CSAPÓ Edit. Szakértő: SZENTMIHÄLYI János. Bp. 1981. Kézirat. 78 p.
4. Képzési rendszerüket itt nem ismertetjük. Ld. Az informátor-, a szakkönyvtárosi és a közművelő

dési könyvtárosképzés. Szakirodalmi Szemle. Szerk. KATSÁNYI Sándor. Bp. 1978. 63 p.
5. KATSÄNYI Sándor: Szakmai elvárások az egyetemi könyvtárosképzéstől. Könyvtári intézmények 

állásfoglalásai és dokumentumai alapján. 1981. Kézirat. 24 p,
6. Az IFLA által kidolgozott törzsanyag-felosztás:

1 .A könyvtár mint kommunikációs intézmény szerepe a társadalomban
2. Bibliográfiáé lm élet és szerkesztés
3. Az állományfeltárás elmélete és módszerei
4 . A tájékoztató- és olvasószolgálat elmélete és gyakorlata
5. Az állomány építés elvei és gyakorlata
6. A könyvtárvezetés elméleti és gyakorlati ismérvei
7 . Könyv- és könyvtártörténet
8. Bibliográfia
9 .A könyvtártudományi kutatás módszertana 

10.A könyvtárgépesítés elmélete és gyakorlata 
11 .Dokumentáció és tájékoztatástudomány
12. Könyvtár építés és berendezés
13. Egyéb.

Ebből a törzsanyagból alakítottuk ki a dolgozatunkban használatos tantárgybokrainkat.
A törzsanyagfelosztás lelőhelye: Standards for Library Schools 1976. = IFLA Journal 1976. 4.no. 
209—223.p.

7. A könyvtárosképzés felülvizsgálatára felkért bizottság zárójelentése. Bp. 1972. KMK. 46 p.
8. MARCO, G. A : Recent adventurs of the American sore curriculu. = Unesco B.Libr. 32.voi, 1978. 

4 .no. 2 7 9 -2 8 3 ,p.
9. Uo.
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