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Bevezetés

Viszonylag kevés és nem túl régi vizsgálat 
foglalkozott a könyvtárosok társadalmi státuszá
val. A foglalkozás imázsa viszont már jóval hosz- 
szabb ideje átfogó kutatások tárgyát képezte. 
Amikor a hatvanas években a könyvtáros munká
ja a társadalmi, gazdasági, műszaki fejlődés kö
vetkeztében alaposan megváltozott, a könyv
tárosokat foglalkoztatni kezdte a róluk kialakult 
kép. Régebben a könyvtárak helyzetüknél fogva 
megengedhették maguknak, hogy meglehetősen 
passzívak legyenek. A hangsúly a terméken, a 
produktumon volt, amelyet a használók meghatá
rozott csoportjának szántak, s amellyel egy bizo
nyos információs igény kielégítésére törekedtek. 
Az utóbbi évtizedekben azonban a könyvtáraktól 
már aktívabb magatartást várnak el, amely nyitott 
a piacra, felkészült minden használói kategória

A szerző „Status and image of the librarian” c. előadását 
Orbán Éva fordította.

valamennyi lehetséges információs szükségleté
nek kielégítésére, és ennek érdekében számos 
eszközt felhasznál. A könyvtárosi munka gyöke
resen megváltozott. Ez azzal a következménnyel 
járt (kellett volna járnia), hogy a könyvtároskép
zés is megváltozott.

Személyiségét (egyéni adottságait, jellem
vonásait) tekintve a ma könyvtárosa egészen 
másfajta személy, mint a múlt könyvtárosa. Leg
alábbis egészen másnak kellene lennie, hiszen a 
könyvtáraknak eltérő követelményeknek kell 
megfelelniük. A társadalomban a könyvtári mun
káról kialakított képnek e változásokkal párhuza
mosan kellene átalakulnia, ha megfelelne a való
ságnak. Az a gyanú indított a jelen kutatásra, 
hogy a valóságban nem ez a helyzet.

A kutatásnak kettős célja volt. Egyrészt meg
kísérelte kimutatni, hogyan értékeli a társadalom 
a könyvtárosi foglalkozást, másrészt megpróbálta 
meghatározni, mit gondol a társadalom a könyv
tári munkáról és a könyvtáros személyéről.

Ha meg akarjuk tudni, hogyan értékeli a tár
sadalom a könyvtárost (tehát milyen a presz
tízse), fontos ismernünk, mi a viszonya a többi 
foglalkozásnak a könyvtárossághoz. Enélkül nem 
mondhatjuk meg, hogy a könyvtáros foglal
kozáshoz rendelt „presztízs” pontszám alacsony 
vagy magas.

Az összehasonlításhoz 27 foglalkozást vá
lasztottunk ki az Ultee-féle foglalkozási rétegző
dés szerint az ipari társadalmakban gyakran elő
forduló szakmákat reprezentáló 119 foglalkozást 
tartalmazó listából2. Társadalmi státuszuk alapján 
felosztva e foglalkozásokat, különböző csoportok 
képezhetők. A foglalkozási rétegződést tartalma
zó jegyzéket kilenc csoportra bontottuk. Mindegy
ikből véletlenszerűen három foglalkozást vá
lasztottunk ki. A könyvtári-dokumentációs szek
torból három foglalkozást adtunk hozzá a 
kiválasztott 27-hez, nevezetesen az egyetemi 
könyvtárost, a közművelődési könyvtárost és a 
vállalati dokumentációs szakembert. A kutatás
ban a foglalkozásokat úgy rendeztük el, hogy 
mindenféle logikai sorrendet elkerüljünk. Nem 
raktuk egymás mellé azokat a foglalkozásokat, 
amelyekről feltételeztük, hogy magas társadalmi 
státuszuk van. A válaszadók egy tízfokú skálán
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jelölhették be a presztízs fokát (1 - nagyon ala
csony, 10 - nagyon magas).

A társadalom minden tagja értékeli a foglal
kozásokat. Ez az egyéni rangsor azonban nagy 
részben a hosszú ideje megszilárdult társadalmi 
normákon és értékeken alapul, amelyek a presz- 
tízst/státuszt általában és egyes foglalkozásokra 
nézve is érintik. Más szavakkal, ha többeket meg
kérnek, határozzák meg a saját rangsorukat, ak
k o r- ha elég sok (reprezentatív mennyiségű) em
bert kérnek meg -  az átlagértékek, véleményünk 
szerint, meglehetősen pontosan tükrözik majd a 
kollektív értékelést, vagy legalábbis ennek muta
tójaként szolgálhatnak.

Mivel arra is kíváncsiak voltunk, milyen krité
riumok alapján rendelnek az emberek magas 
vagy alacsony presztízsértékeket az egyes foglal
kozásokhoz, erre vonatkozó kérdés is szerepelt 
vizsgálatunkban. Ennek alapján azt is meg tudtuk 
határozni, hogy bizonyos társadalmakban mi az 
oka annak, hogy a könyvtáros foglalkozásnak 
meghatározott státusza van. Ez volt az oka annak 
is, hogy a kérdőíven szerepeltek a foglalkozás 
vonzóságára, á szükséges képzettség becsült 
szintjére és a jövedelem elfogadható mértékére 
vonatkozó kérdések is.

Az imázsra vonatkozóan a kutatás két kér
dést tartalmazott. Az elsőre a válaszadónak jelle
meznie kellett a könyvtárban folyó munkát úgy, 
hogy 21 megadott, egymástól jelentősen eltérő 
jellemzés közül kellett választani. A második kér
dés 17 személyiség-struktúra leírását tartalmaz
za. E leírások alapján a válaszadónak jellemeznie 
kellett a könyvtárost mint személyt. Mindkét kér
dés esetében lehetőség volt egynél több válasz 
megjelölésére, vagyis a válaszadó annyi jellem
zést választott, amennyit jónak látott. Ha a társa
dalom számos tagja ugyanazokat a jellemzőket 
választja, magas százalékarány alakul ki, akkor 
feltételezhető, hogy a társadalom így gondolkodik 
a munkáról és a könyvtárosról.

A könyvtárosokról kialakult képre nézve az is 
fontos, hogy a foglalkozást kimondottan nőknek 
valónak tekintik-e. Erre vonatkozóan is feltettünk 
egy kérdést, hogy ellenőrizzük, milyen mértékig 
tartja a nagyközönség a könyvtári munkát férfiak
nak, nőknek vagy mindkettőnek valónak.

A kutatást 12 országban végeztük: a megkér
dezettek Dél-Afrika és a Fülöp-szigetek kivételé
vel európai országokban élnek.

Most csupán az eredményeknek töredékét is
mertetem. Először a szimpózium témájával

kapcsolatban -  csak a magyarországi és hol
landiai felmérések eredményeit foglalom össze. 
Másodszor, nem veszem figyelembe a többi 27 
foglalkozás konkrét eredményeit. Végül, az ered
ményekhez csak szűkszavú kommentárokat fű
zök. A felmérés eredményeinek teljes áttekintését 
az NBLC által kiadott jelentés tartalmazza.* 1

Eredmények (összehasonlítás)

Először arra voltunk kíváncsiak, mely ténye
zők a fontosak a foglalkozások társadalmi státu
sza szempontjából. Más szóval, mely tényezők 
játszanak szerepet a magas státusz kialakulásá
ban. Az 1. táblázatban látható százalékos ará
nyok azt jelzik, hogy a válaszadók szerint mennyi
re relevánsak a felsorolt kritériumok.

1. táblázat
Az emberek által a magas társadalmi státuszt 

meghatározó kritériumok

A „képzettség szintje” mindkét országban 
fontos meghatározó tényező. Bár a „felelősség 
mértéke” Magyarországon is jelentős, Hollandiá
ban sokkal nagyobb súllyal esik a latba. Meglepő, 
hogy mindkét országban fontosnak találják a „tár
sadalmi jelentőséget”. Ez ellentétben áll a tizen
két ország átlagával.

A 2. táblázat a három könyvtári foglalkozás 
„státusz” pontszámát mutatja. A zárójelben a rang
sorszámokat láthatjuk, vagyis azt, hányadik he
lyen áll az adott könyvtári foglalkozás az összes 
foglalkozás rangsorában.
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A három könyvtári foglalkozás rangját illetően 
viszonylag csekély az eltérés Magyarország, Hol
landia és a 12 ország átlaga között. Ha feltételez
zük, hogy a 30 foglalkozásból álló minta repre
zentálja az összes jól ismert foglalkozást, azt 
mondhatjuk, hogy a közművelődési könyvtáros 
státusza a foglalkozások közel 60%-ánál maga
sabb, míg a dokumentációs szakembert (mind a 
két országban) a foglalkozások közel 60%-a 
megelőzi.

A többi foglalkozást vizsgálva feltűnő, hogy a 
következő foglalkozásoknak jóval alacsonyabb a 
státusza Magyarországon, mint Hollandiában: 
szociális munkás, nővér, hivatalnok, rendőr. Ugyan
akkor a tanári, operátori, hangmérnöki, újságírói 
és építészi hivatás státusza jóval magasabb.

A 3. táblázat azt mutatja, mennyire vonzóak 
az egyes foglalkozások.

3. táblázat
Az egyes foglalkozások vonzereje

Megjegyzés: Ismét csekély a különbség a két 
ország között. Talán egy kivétellel: a dokumentá
ciós szakember foglalkozása a többivel össze
hasonlítva, viszonylag kevésbé vonzó Hollandiá
ban, mint Magyarországon. A harminc foglalko
zás közül valójában csak négy olyan van, 
amelyben nagy az eltérés Magyarország és Hol
landia között: aszociális munkás és a rendőr sok
kal kevésbé vonzó hivatásnak bizonyult Magyar- 
országon, mint Hollandiában, míg a közgazdász

és a vegyiparban dolgozó operátor sokkal maga
sabb pontszámot kapott Magyarországon.

A következő táblázatban bemutatjuk azokat 
az eredményeket, amelyek a szükséges képzett
ségi szinttel kapcsolatosak.

Az abszolút számokat tekintve úgy tűnik, Ma
gyarországon a közönség szerint az egyetemi és 
közművelődési könyvtárosnak egészen magas 
szintű képzettségre van szüksége. Viszonylago
san azonban ismét nincs jelentős eltérés, ha a 
rangsorban elfoglalt helyeket nézzük. Magyar- 
országon az egyetemi könyvtáros magasabb po
zíciót kapott, mint Hollandiában, ahol viszont a 
közművelődési könyvtáros helye magasabb vala
mivel, mint Magyarországon. A 30 foglalkozás 
rangsorát tekintve a két ország között csak két 
foglalkozásban van nagyobb eltérés: ismét a szo
ciális munkáséban (amely Magyarországon igen 
alacsony), illetve a vegyipari operátoréban (amely 
Magyarországon egészen magas).

Végül a 30 foglalkozást vizsgálva megkértük, 
jelezzék, milyen magas (vagy alacsony) a kereset 
az egyes foglalkozásokban. (Félreértések elkerü
lése végett nem azt kérdeztük, mennyit keresnek 
valójában az egyes foglalkozások képviselői!) A 
jövedelem kívánatos szintjéről volt szó. A követ
kező 5. táblázat mutatja az eredményeket.

5. táblázat
A jövedelem elfogadható szintje
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Negyedszer és utoljára azt mondhatjuk, nincs 
komoly eltérés egyrészt a két ország között, más
részt a két ország és az átlag között. A többi fog
lalkozás tekintetében van némi különbség. Ma
gyarországon a közönségnek az a véleménye, 
hogy az operátor (vegyipar), az építész és a 
hangmérnök sokat kereshet, és a szociális mun
kásnak alacsony a jövedelme (a többi foglalko
záshoz képest), míg Hollandiában ez sokkal ke
vésbé áll.

Kérdőívünk második részében megpróbáltuk 
felderíteni, hogyan látják az emberek a könyv
táros személyét, és milyen jellemzőket kapcsol
nak össze a könyvtári munkával. E kérdésekbe -  
amelyek a könyvtárosképre vonatkoztak -  nem 
érintettünk más szakmákat. A 6. táblázat mutatja, 
hogy az érintett válaszadók hány százaléka ért 
egyet a kérdőívben megadott jellemzőkkel.

6. táblázat
A könyvtáros személyének jellemzése

A könyvtárost „világszerte” rendszerető, pre
cíz, nyugodt, segítőkész, barátságos és megle
hetősen intelligens emberként jellemzik. A lassú, 
világtól elrugaszkodott, félénk, tolakodó vonások 
a szellemeshez és sportszeretőhöz hasonlóan 
alacsony pontszámot kaptak.

Ha összevetjük Hollandiát és Magyarorszá
got, bizonyos eltéréseket látunk. Mindkét ország

ban precíz és segítőkész embernek tartják a 
könyvtárost, Hollandiában azonban a magyaror
száginál erőteljesebb az a vélemény, hogy a 
könyvtáros nyugodt is, viszont Magyarországon a 
barátságosság, intelligencia jóval magasabb 
pontszámot kap, mint Hollandiában.

A kreatív, modern, haladó és találékony vo
násokat is magasabb százalékban használták a 
magyarok, mint a hollandok. Mindent összevetve 
azt mondhatjuk, hogy a könyvtáros személyéről 
kialakított kép Magyarországon jóval pozitívabb, 
mint Hollandiában.

Hogyan írja le a közönség a könyvtáros mun
káját (tevékenységeit)? Egy 17 leírásból álló jegy
zéken jelölhették a válaszadók, hogy egyetér
tenek egy adott jellemzővel vagy sem. A 7. táblá
zat mutatja az eredményeket.

7. táblázat
A könyvtári munka jellemzése

A közönség általában a könyvtári munkát ru
tin jellegűnek, hasznosnak és segítőnek találja. E 
jellemzőkön túl a következők is magas pontszá
mot (33% körül) értek el: változatos, felelős- 

'ségteljes és nyugodalmas. Meglepő, hogy a ma
gyarok közül többen vélekednek úgy, hogy a 
könyvtári munka egyoldalú és rutin jellegű (nega
tív), mint a hollandok, ugyanakkor felelősség
teljesebbnek és többoldalúnak is tartják (pozitív).

Végül megkérdeztük, vajon a könyvtári mun
kát jellemzően férfi vagy női, illetve mindkét nem
nek való munkának tartják-e. Annak ellenére, 
hogy valamennyi országban sokkal több nő dol
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gozik a könyvtárakban, mint amennyi férfi (bár 
nem a vezető pozíciókban!), a jelenlegi társadal
mi fejlődés (női emancipáció) következtében azt 
vártuk, hogy az emberek nagy többsége a könyv
tári szakmát semlegesnek (azaz mindkét nemnek 
valónak fogja ítélni. A 8. táblázat mutatja az ered
ményeket.

8. táblázat
A könyvtári munka: jellemzően férfiaknak, nők

nek, mindkét nemnek való

Egy ország (Magyarország) kivételével a tár
sadalom nagy többsége úgy vélekedik, hogy a 
könyvtári munka mindkét nemnek való. Ha Ma
gyarországot kihagynánk, azt mondhatnánk, 
hogy az emberek 10-15%-a (még mindig) úgy vé
lekedik, hogy a könyvtári munka kimondottan 
nőknek való. Csak Magyarországon gondolja a 
népesség fele, hogy a könyvtárosság tipikusan 
női munka. Ez meglepő!

Következtetések

A könyvtáros társadalmi státuszának és a 
róla kialakult képnek a vizsgálata nem hozott a 
korábbi, hasonló vizsgálatok eredményeitől eltérő 
megállapításokat. Más szavakkal, a foglalkozás 
státusza ma is olyan, mint 20-25 évvel ezelőtt 
volt.

Ha nem teszünk különbséget a különféle 
könyvtárosok között, akkor a könyvtáros a társa
dalmi presztízs „létráján” a foglalkozásoknak kö
zel negyven százaléka után következik. Ha a kü
lönböző típusú könyvtárosokat egyenként néz
zük, azt találjuk, hogy az egyetemi könyvtáros a 
többi foglalkozás 25%-a után következik, a köz

művelődési könyvtáros nagyjából középen foglal 
helyet, a dokumentációs szakember pedig mint
egy 60%-a után következik. Ez országonként vál
tozik. Franciaországban, Finnországban és Né
metországban például a dokumentációs szakem
ber státusza magasabb, mint a közművelődési 
könyvtárosé.

Igen fontos, hogy a könyvtáros státusza 
ugyanaz, mint a magasabb vagy közepes szintű 
szakképzést igénylő foglalkozásoké. Még a ma
gas szintű, felsőfokú képzettséget igénylő egye
temi könyvtárosi foglalkozást maguk mögé utasít
ják egyes országokban olyan foglalkozások, 
amelyekről tudják az emberek, hogy felsőfokú ta
nulmányokat igényelnek. Ennek alapján azt 
mondhatjuk, hogy a felsőfokú oktatási intézmé
nyekben szerzett végzettséggel (fokozatokkal) 
rendelkezők is veszítenek státuszukból, ha 
könyvtárosként dolgoznak és/vagy könyvtáros
nak vallják magukat. A kapott eredmények alap
ján nem várhatjuk, hogy a könyvtáros státusza 
emelkedjen a jövőben. Ez a „pesszimista” vára
kozás három érven alapul.

Először, úgy tűnik, hogy a műszaki szektor
hoz tartozó szakmáknak -  a könyvtáros foglal
kozás nem ilyen -  magasabb a státuszuk. Má
sodszor, a könyvtáros státusza különösen ala
csony azokban az országokban, amelyekben az 
emberek (könyvtárosok) éveken át küzdöttek 
azért, hogy a könyvtárosság önálló szakmává 
váljon, és kimondott könyvtáros képzés folyjon 
(Id. pl. a nagy-britanniai eredményeket); és har
madszor, a foglalkozás státusza alacsonyabb a 
fiatalok, mint az idősebbek körében.

Úgy tűnik, a státusz, a vonzóság mértéke és 
különösen a képzettség szintjének és a megfele
lőnek tartott fizetésnek a becslése összefügg 
egymással, ha azt vizsgáljuk, milyen a három 
könyvtári és dokumentációs foglalkozás helyzete 
a többihez képest. Ha a képzettség szintjéről van 
szó, azt látjuk, hogy a könyvtáros -  az egyetemi 
könyvtárban és a közművelődési könyvtárban 
egyaránt -  az olyan foglalkozásokkal kerül egy 
sorba, amelyekhez elég egy magasabb szakkép
ző tanfolyam, míg a dokumentációs szakember 
foglalkozását (ismét Finnország, Németország és 
Franciaország kivételével) azok közé a foglal
kozások közé sorolják, amelyek (csak) középfokú 
szaktanfolyami képzettséget igényelnek. A stá
tusz nyilvánvalóan meghatározza, mit gondolnak 
az emberek, mennyit kellene keresnie az ilyen 
foglalkozást űzőknek. Minél alacsonyabb egy fog
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lalkozás státusza, annál kevesebben vélekednek 
úgy, hogy a foglalkozást űzőknek magas jövedel
met kellene kapniuk.

Úgy tűnik, a társadalom egységes arra nézve, 
milyen képzettséget tartanak szükségesnek az 
emberek a könyvtárosok számára. Ez érvényes a 
könyvtárosok elképzelt jövedelmére is. Vagyis a 
válaszadók neme, életkora és iskolázottsága 
nem okoz eltéréseket. Mindkét tényező maga
sabb értéket kapott azoktól, akik könyvtárhasz
nálók, mint azoktól, akik nem. A nők vonzóbbnak 
találják a foglalkozást, mint a férfiak. A fiatalok 
számára kevésbé vonzó, mint az idősebbek szá
mára.

Az utóbbi 20-25 évben a könyvtárosról alko
tott kép ugyanúgy keveset változott, mint a 
könyvtáros státusza. Kutatásunk eredményei tel
jes összhangban vannak a régebbi kutatásoké
val.

Az emberek a rendszeretetet, a segítő
készséget, a barátságosságot és nyugalmat tart
ják a könyvtárosok legfontosabb jellemzőinek. 
Ezek után a könyvtárost humortalan, biztosan 
nem sportoló embernek tartják, akinek inkább 
konzervatív, mint progresszív a dolgokhoz való 
hozzáállása. (Ez alól Magyarország kivétel.)

A könyvtárosokról alkotott kép megfelel a 
könyvtári munkáról kialakított felfogásnak. Igaz, 
hogy a munkát nem találják hiábavalónak, régi
módinak vagy egyoldalúnak, de modernnek, ne
héznek, fáradságosnak vagy vonzónak sem. Az 
emberek általában hasznosnak, segítőnek, s ru
tin jellegűnek tartják a munkát. Minél többet 
használja valaki a könyvtárat, annál kevésbé vé
lekedik így. A könyvtári munkát ennél fogva nem 
tartják dinmikusnak, energikusnak, innovatívnak 
stb. (bár Magyarországon e vonásokat erő
sebbnek érzik, mint számos más országban).

Nem meglepő, hogy a fiatalabbak (35 év 
alatt) szerint a könyvtárban végzett munka kevés
bé vonzó, és különösen ez a csoport vélekedik 
úgy, hogy a munka rutinon alapul, kevésbé érde

kes és változatos. Megkérdezhetnénk, milyen fia
talokat vonz a könyvtáros hivatás (már ami a sze
mélyiség struktúrájukat illeti), és kik folytatnak va
lójában könyvtári tanulmányokat. Úgy véljük, álta
lában azok a fiatalok, akik a társadalomban a 
könyvtáros munkájáról kialakult képpel azonosul
nak. Ha ez a helyzet, aligha várhatjuk tőlük, hogy 
amikor majd munkába állnak, képesek legyenek 
megváltoztatni azt a képet, amellyel azonosultak, 
még ha hajlanának is erre.

Ezt a foglalkozást a korábbi időkkel szemben, 
már nem tekintik kimondottan női szakmának. Az 
emberek többsége semlegesnek tartja a szakmát 
(Magyarország kivételével), de a nőket a gyakor
latban jobban vonzza a pálya, mint a férfiakat. E 
vonatkozásban még mindig az a helyzet, hogy a 
nők a munkaerőpiacnak inkább azokhoz a szek
toraihoz vonzódnak, amelyek kulturális és/vagy 
oktatási és/vagy gondozó jellegűek.

Egy végső megjegyzés: ideje, hogy a könyv
tári világ, ha szükségét érzi a szakmai kép meg
változtatásának, és ezzel összefüggésben an
nak, hogy javítsa a szakma státuszát, vonzását 
stb., akcióba lépjen. Eddig túlságosan is azzal 
voltak elfoglalva, hogy egymásnak panaszkodja
nak társadalmi helyzetükről és a róluk kialakult 
képről, ahelyett, hogy világossá tették volna a 
piac (a társadalom) számára, mit tesznek (mit te
hetnének) a könyvtárak. Jó tanács számos 
könyvtárosnak: többé ne szégyenkezzen munká
ja miatt, hanem legyen büszke rá. Ez lenne a leg
jobb indulás a státusz és a kép javításához.
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