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Felsőoktatásba lépési szándékok, illetve az informatikus–

könyvtáros szak megítélése 

Bevezetés 

Az informatikus könyvtáros szak népszerűsége – a jelentkezések száma alapján – meglehető-

sen lecsökkent az elmúlt években, ahogy általában a felvételiző fiatalok száma is. A népsze-

rűtlenség a könyvtár szak vonatkozásában azonban az átlagosnál nagyobb visszaesést mutat. 

A jelen cikk szerzőinek személyes érintettsége nem elhanyagolható tényező, hiszen oktatóként 

és hallgatóként is tapasztaljuk, hogy a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erő-

forrás Fejlesztési Kar immáron 10 éves Könyvtár- és Információtudományi Intézetében a 2013 

és 2014 szeptemberében induló könyvtáros BA nappali képzésben felvettek száma az átlagos 

30 fős csoportlétszámtól szignifikánsan elmarad. A csoportok alig több mint 10 fővel indulnak. 

A számos negatív hatás és a nagyarányú visszaesés okainak feltárása, illetve a problémák jö-

vőbeli megoldásához való hozzájárulás volt a célja a most bemutatásra kerülő kutatásnak.  

Kutatásunk célcsoportját középiskolások alkották, hogy felmérhessük, milyen attitűdökkel 

rendelkeznek a szak és a szakma irányában. Sajnos egyértelműen kijelenthetjük, hogy nem 

örvend nagy népszerűségnek az informatikus könyvtáros képzés, így nem titkolt szándékunk 

volt, hogy kérdőívünkkel megismertessük a PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi 

Intézetet, valamint szembesítsük a válaszadókat a könyvtáros szakkal, mint a továbbtanulásuk 

egyik lehetséges opciójával. A kutatási eredmények felhasználásával karunk átértékelheti, il-

letve módosíthatja a szak marketing-stratégiáját, a hangsúlyokat mindinkább a leendő hallga-

tók személyre szabott megszólítására helyezve. Úgy gondoltuk, hogy az erős versenyben mind-

ezen átalakítás hatásos megvalósításához a középiskolai tanulmányaikat lezáró diákok véle-

ményének feltérképezése elengedhetetlen. 

A könyvtár- és információtudományi kutatószeminárium – amelynek hallgatói a jelen kér-

dőíves felmérést feldolgozták – az informatikus könyvtáros mesterszak kötelező kurzusa, en-

nek keretében minden évben megvalósítunk egy átfogó kutatást olyan témákban, amelyek akár 

a könyvtárügy stratégiai fejlesztésében is relevánsak lehetnek. A jelenlegi kutatás kontextusa 

egy régi problémát vet fel, amelynek megoldására, a szakma vonzóbbá tételére a munkabizott-

ságoknak a 2003 és 2007 közötti stratégiai időszakban is voltak törekvéseik,1 azonban azt lát-

juk, hogy az eltelt több mint 10 évben nem hogy nem lett népszerűbb a könyvtáros szakma, 

hanem tovább romlott a helyzet. 

Ha átfogóan tekintünk a felsőoktatás aktuális irányvonalaira, általánosan megfogalmazhat-

juk, hogy a többi képzési terület szakjaira történő jelentkezések száma is visszaesett. A KSH 

adatai szerint a felsőoktatásban tanulók száma 2011 óta 40 ezer hallgatóval csökkent.2 Ez nem 

                                                      
1 SKALICZKI Judit: Az információs esélyegyenlőség és a demokrácia helye: a könyvtár. A könyvtári terület 

stratégiai céljai 2003-2007. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. (50. évf.) 2003. 9 -10. szám 375-381. 

p. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3369&issue_id=444 (2014. október 13.) 
2 http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi007a.html (2014. október 15.) 

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3369&issue_id=444
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi007a.html
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meglepő, hiszen a pályaválasztás előtt álló diákok, szüleik és oktatóik az elmúlt 2 évben nem 

kaptak elég megerősítést ahhoz, hogy magabiztosan tudjanak dönteni jövő- és karrier-terveiket 

illetően. A felsőoktatásba jelentkezőket elbizonytalanították azok az intézkedések is, amelyek 

az államilag támogatott helyek csökkentésére és az oktatásból kivonni kívánt pénzek összegére 

vonatkoztak. Mindezeken felül az elmúlt évek kormányzati kommunikációjától sem volt ide-

gen, hogy a nem műszaki vagy természettudományos szakokat kevésbé kívánatos képzési te-

rületnek állítsák be. De a szemlélet bizonyos elemei a felsőoktatási pályázati lehetőségekben 

is visszatükröződnek, mert azt látjuk, hogy az ösztöndíjasok kiválasztásában esetenként előny t 

élveznek a műszaki- és természettudományi területen tanulók.3 

Írásunk szerkezetét úgy építettük fel, hogy kiindulásként egy olyan meghatározó kritikus 

pontot vettünk górcső alá a középiskolások életében, mint az általános továbbtanulási, szak 

választási elhatározások, amelyek mentén elindulva eljutottunk odáig, hogy a könyvtáros sze-

mélyére és magának a szakmánknak a társadalmi megítélésére fókuszáljunk. Ezáltal képet kap-

tunk arról, hogy a fiatalok miért nem tekintik vonzó hivatásnak az informatikus könyvtáros 

foglalkozást, illetve milyen sztereotípiákat fogalmaznak meg a könyvtáros jellemével kapcso-

latban. 

Szakirodalmi áttekintés 

A 2003-2007 közötti időszak egyik kiemelt stratégiai céljaként fogalmazódott meg a könyvtá-

ros életpálya vonzóbbá tétele, melynek legfőbb oka, hogy „képzett és elkötelezett, a partner-

séget, a könyvtárhasználót szem előtt tartó könyvtárosok nélkül nem végezhető el a könyvtár-

ügy korszerűsítése.”4 A romló presztízs elleni fellépés, illetve a korszerűsítés egyik kulcsterü-

lete a képzés,5 melynek során meg lehet kedveltetni a könyvtárosságot, vonzó karrierlehetősé-

get kínálva a fiataloknak. Ebben az időszakban számos kutatás született, amely ezen stratégiai 

cél megvalósítását kívánta szolgálni. 

2004 tavaszán a Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztálya országos vizs-

gálatot indított útjára azzal a célkitűzéssel, hogy fényt derítsen arra, hogy mi vonzza a fiatalo-

kat a könyvtár szak felé? Mely tantárgyakat, mely munkafolyamatokat kedvelik meg a hallga-

tók a képzés során? A képzés befejezését követően könyvtárosként szeretnének-e elhelyez-

kedni? A képzés milyen irányban befolyásolja karrier-elképzeléseiket? A kutatás ekkor a 

könyvtárosképzésben már bekerült hallgatók szakmához való viszonyát vizsgálta az első és az 

utolsó évesek körében. Az eredmények alapján világosan látszott, hogy a képzés összességé-

ben pozitívan befolyásolja a hallgatók könyvtáros szakma iránti elkötelezettségét, a ttitűdjét. 

Míg az elsőévesek körében jelentős számban voltak, akik kizárták, hogy ezzel a végzettséggel 

könyvtárban helyezkedjenek el, addig a végzősök többsége határozottan ezt a pályát tekintette 

hivatásának.6 Ekkor még a könyvtár szakokra való jelentkezések számában nem volt vissza-

                                                      
3 http://www.campushungary.hu/palyazoknak/hallgatoknak (2014. október 15.) 
4 SKALICZKI Judit, i.m. 
5 BARTOS Éva: Küszöbön a magyar könyvtárosképzés átalakulása. In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. (13. 

évf.) 2004. 5. szám 3-8. p. 

http://epa.oszk.hu/01300/01367/00053/pdf/01konyvtarpolitika.pdf  (2014. október 15.) 
6 TÓTH Máté: Könyvtár szakosok pályamotivációs vizsgálata. Pillanatfelvétel négy könyvtárosképző intéz-

mény nappali tagozatos hallgatói körében. In: Könyvtári Figyelő. (51. évf.) 2005. 4. szám 705 -733. p. 

http://www.campushungary.hu/palyazoknak/hallgatoknak
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00053/pdf/01konyvtarpolitika.pdf
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esés, ezért megoldandó problémának a társadalmi elismertség hiányát, az alacsony jövedelme-

ket és a tehetséges emberek szakmától való távolmaradását tekintették. A 2003 -2007-es stra-

tégiai időszak lezárulását követően hosszú ideig ez a téma nem volt a hazai könyvtártudományi 

kutatások fókuszában. 

Újra 2013-ban, az adott évi felvételi eredmények nyomán kezdett el a szakma intenzíveb-

ben foglalkozni a könyvtárosság iránti érdeklődés hiányával. Ezúttal azonban már nem a tár-

sadalmi elismertség vélt vagy valós hiánya, hanem a jelentkezők számának drasztikus csökke-

nése szolgáltatott okot a kérdés továbbgondolására. Az első – nagy visszhangot kiváltó – elő-

adást Lengyelné Molnár Tünde tartotta a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 2013. évi ván-

dorgyűlésén. Az informatikus-könyvtáros szakokra jelentkezők száma a Bologna rendszer in-

dulásának évéhez (2006) viszonyítva 80 százalékkal esett vissza 2013-ra. Mindezek együtt-

gondolkodásra kell, hogy késztessék a szakmát. Az előadás szerzője a könyvtáros mesterszak 

bemeneti alapszakjainak a nevét változtatná meg humáninformatikusra, médiainformatikus ra, 

információs szakemberre, tudásmenedzserre, ami jobban kifejezné azokat a területeket, ame-

lyeken szakembereket képzünk.7 

Varga Katalin részben Lengyelné felvetésére, részben az azt követő vitákra reagálva szin-

tén bő áttekintést adott a jelentkezések alapján kialakult helyzetről, majd javaslatokat ad a 

problémák orvosolására. A megoldást a szerző itt elsősorban a meglévő pozitívumok erősíté-

sében (változatos képzési portfolió) és az információs társadalom igényeinek maximális figye-

lembe vétele alapján történő tartalmi megújulásban látná.8 

Az elmúlt években nem született olyan tanulmány, amely a kifejezetten a könyvtárosokat 

vizsgálta volna és amely a szakválasztás időpontjának állapotát tükrözi.  

A kutatás módszere, mintavétel 

A vizsgálat kérdőíves felmérésre épült. A választott módszer előnye, hogy sok diákkal léphet-

tünk kapcsolatba, számos véleményt ismerhettünk meg, ezáltal az informatikus könyvtáros 

szak népszerűsítése, reklámozása is hatékonyabban valósulhatott meg. Mindezek ellenére azt 

tapasztaltuk, hogy nehéz megszólítani a pécsi gimnáziumban tanulókat, mert az intézmények 

kapcsolattartóitól több esetben is visszautasítást kaptunk – elfoglaltságukra, érdektelenségre 

és a számos más hasonló, kitöltendő kérdőívekre hivatkozva – a kitöltetéssel kapcsolatban. 

Igyekeztünk rövid kérdőívet készíteni, hogy ne érezzék terhesnek a kitöltését a diákok, és 

a középiskolai tanárok is minél kisebb arányban utasítsák vissza a segítségnyújtást.  

Az adatfelvétel 2014. február és március hónapokban történt öt pécsi középiskola végzős  

tanulóinak körében. A vizsgálat menetében problémát okozott az, hogy megkésve kerültek a 

kérdőívek az egyes intézményekhez, hiszen a 2014 szeptemberében induló képzésekre 2014. 

                                                      
http://ki.oszk.hu/kf/2005/01/konyvtar-szakosok-palyamotivacios-vizsgalata-pillanatfelvetel-negy-

konyvtaroskepzo-intezmeny-nappali-tagozatos-hallgatoi-koreben/ (2014. október 15.) valamint TÓTH Máté: 

Attitudes and expectations of students toward librarianship in Hungary: results of a national survey. In: 

Librarianship in the Information Age. Proceedings of the XIII. International BOBCATSSS Symposium, Bu-

dapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar – Hogskolen i Oslo, 2005. 78-90. p. 
7 LENGYELNÉ Molnár Tünde: Permanens-e az informatikus könyvtáros szak népszerűtlensége?  Elhangzott 

a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Vándorgyűlésén. Eger, 2013. 

http://lengyelne.ektf.hu/wp-content/uploads/2013/07/Permanens_e.pptx (2014. október 15.) 
8 VARGA Katalin: Merre tovább, könyvtárosképzés? In: Könyv, könyvtár, könyvtáros. (22. évf.) 2013. 11. 

szám 22-26. p. 

http://ki.oszk.hu/3k/2013/11/merre-tovabb-konyvtaroskepzes/ (2014. október 15.) 

http://ki.oszk.hu/kf/2005/01/konyvtar-szakosok-palyamotivacios-vizsgalata-pillanatfelvetel-negy-konyvtaroskepzo-intezmeny-nappali-tagozatos-hallgatoi-koreben/
http://ki.oszk.hu/kf/2005/01/konyvtar-szakosok-palyamotivacios-vizsgalata-pillanatfelvetel-negy-konyvtaroskepzo-intezmeny-nappali-tagozatos-hallgatoi-koreben/
http://lengyelne.ektf.hu/wp-content/uploads/2013/07/Permanens_e.pptx
http://ki.oszk.hu/3k/2013/11/merre-tovabb-konyvtaroskepzes/
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február 15-ig lehetett jelentkezni, illetve a kitöltött ívek visszaküldési ideje is meglehetősen 

hosszúra nyúlt. Ezen okok miatt nem igaz a teljes adatsorra az, hogy a felvételi határideje előtti 

állapotot tükrözik, viszont nem kívántunk lemondani arról sem, hogy kérdőívünkkel a lehető 

legtöbb embert sikerüljön elérnünk, ezáltal a legteljesebb mintán mutassuk be a diákok tovább-

tanulással kapcsolatos attitűdjét, véleményét. 

Eredmények 

Általános adatok 

Pécs összes középfokú oktatási intézménytípusába – gimnázium, szakközépiskola, szakiskola 

(régebbi megnevezésben szakmunkásképző) – elküldtük a kérdőíveket, ebből azonban csak 

négy intézmény: az Apáczai Csere János Nevelési Központ, az Árpád Fejedelem Gimnázium, 

a Kodály Zoltán Gimnázium és a PTE Babits Mihály Gimnázium kívánt részt venni a vizsgálat 

adatfelvételi fázisában. A legtöbb kérdőív a PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szak-

középiskolából érkezett vissza. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a szakiskolákban tanuló fiatalok 

álláspontjára nincs rálátásunk, a felmérés további szakaszában, – adatok hiányában – róluk 

nem tudunk további következtetéseket levonni és elemzéseket készíteni. Véleményük – te-

kintve az itt tanuló diákság esetében már megtörtént a szakmaválasztás – kevésbé lenne rele-

váns az esetünkben. 

Összesen 398 válasz érkezett. A válaszadók 62 százaléka nő és 38 százaléka férfi. Ez az 

eredmény abból a szempontból meglepő, hogy a népesség nemek és főbb korcsoportok szerinti 

megoszlásában9 a 15-39 évesek százalékos arányai nem tükrözik az eredményt. Ez talán azzal 

magyarázható, hogy az általános iskolát követően a fiúk közül többen vannak, akik szakmun-

kásképző intézményben folytatják tanulmányaikat. 

A diákok érdeklődési köre inkább humán, a válaszadók 48 százaléka ezt a területet érezte 

közelebb magához. 28 százalékuk inkább természettudományos beállítottságúnak tartja magát, 

15 százalékok mindkettőbe, míg 9 százalékuk egyik kategóriába sem tudta besorolni magát. A 

vizsgálat során elég gyakran találkoztunk olyan válaszokkal, hogy a magát humán érdeklődé-

sűnek valló személy kedvenc tárgyaként klasszikus reál, legkevésbé kedvelt oktatási anyagok-

hoz viszont humán tantárgyakat sorolt fel. Ez persze egy komplex jelenség és sok tényezőtől 

függhet, például attól is, hogy az adott tantárgyat oktató tanár mennyire szimpatikus, vagy 

hogy az adott diák mennyire érzi magát sikeresnek az adott tananyagban, stb. 

Érdekes eredményt hozott a középiskolások érdeklődési területén belül a legkedveltebb és 

a legkevésbé kedvelt tantárgyak összehasonlítása is. Az arányokat tekintve a kötelezően előírt 

érettségi tárgyak osztották meg leginkább a diákokat. A legnépszerűbb tárgyak között volt a 

történelem, az angol nyelv, a biológia és a matematika. Utóbbit kétszer annyian utálják, mint 

szeretik. Ez egybevág azzal, hogy a megkérdezettek többsége inkább humán beállítottságúnak 

vallotta magát. 

                                                      
9 http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepszelo2011_2.pdf  (2014. október 14.) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepszelo2011_2.pdf
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1. ábra – Kedvenc és legkevésbé kedvelt tantárgyak megoszlása 

A humán illetve természettudományos beállítottság vizsgálatára szempontunkból azért volt 

szükség, mert így tudtuk felmérni, hogy a könyvtár szakhoz, illetve a könyvtáros szakmához 

fűződő attitűdök melyik csoport esetében hogyan alakult. Míg évtizedekkel ezelőtt a könyvtá-

rosság egy tipikusan bölcsész területnek volt tekinthető, az elmúlt években – talán a képzés 

informatikus könyvtáros szakra történő átkeresztelése miatt is – egyre nagyobb arányban je-

lentek meg az informatika iránt érdeklődő fiúk is a jelentkezők között.  

A pályaválasztással kapcsolatos általános kérdések 

A felsőoktatási intézmények között az elmúlt években erősödő versenyben egyre inkább meg-

figyelhető jelenség, hogy az egyetemek a jelentkezési időszakban igyekeznek megszólítani a 

végzős hallgatókat, marketingkampányt lefolytatva a diákság körében a potenciális jelentke-

zőkért. Kérdés azonban, hogy ezek a kampányok mennyire lehetnek hatékonyak, hiszen felté-

telezhetően a pályaválasztás egy hosszú folyamat eredménye, amely akár már a középiskolás 

kor előtt elkezdődik. 

A felmérésünk adataival is igazolható az az általános vélekedés, hogy a gimnáziumokban 

tanulók nagy többsége az érettségi előtt is már tudatosan úgy képzeli el a jövőjét, hogy abban 

az egyetemi, főiskolai továbbtanulás eleve benne van. A válaszadók 90 százaléka szeretne to-

vábbtanulni, 3 százalékuk elhatározta, hogy nem szándékozik, s mindössze 7 százalékuk nem 

döntötte még el, hogy jelentkezik-e felsőoktatási intézménybe vagy sem. 

A kitöltés időpontjában a diákok 56 százaléka tudta biztosan, hogy hova fog jelentkezni. 

24 százalék volt azoknak az aránya, akiknél a sorrend eldöntése tisztázatlan volt. Csupán 16 

százaléknál merültek fel kérdések az egyetem vagy a szak eldöntésében. 2 százalék elbizony-

talanodott abban, hogy szeretne-e egyáltalán egyetemre járni, 1 százalék eldöntötte, hogy biz-

tosan nem jelentkezik, 1 százalék pedig nem válaszolt a kérdésre.  Az eredményből az a követ-

keztetés vonható le, hogy gyakorlatilag nem létezik az a réteg, akik akkor döntenék el, hogy 
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hova szeretnének jelentkezni, amikor a kérdőívet kitöltik. Az utolsó pillanatokban lefolytatott 

kampányoknak maximum a diákok 20 százalékára lehet bármilyen hatása, de ezek többségénél 

is egyértelmű, hogy valamilyen terület felé erősebben orientálódnak.  

Ezek alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a szakra, illetve a képzésre vonatkozó 

PR és marketing tevékenységet minél korábban – lehetőleg a gimnáziumi évek elején – el kel-

lene kezdeni és aktívan kommunikálni velük a középiskolai pályájukban szinte teljes idejében. 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy elsősorban melyik területen képzelik el a jövőben a tanul-

mányaik folytatását. Ebben a következő sorrend alakult ki: gazdasági, egészségtudományi, 

bölcsész, természettudományi, műszaki, pedagógiai, jogi, társadalomtudományi, művészeti, 

katonai, egyházi. Az egyéb csoportot azok a területek alkotják, melyekre nem alakítottunk ki 

önálló kategóriát: informatika, logisztika, sport, mezőgazdaság. Ez a rangsor nem tükrözi az 

elmúlt évek statisztikáját: a Felvi10 adatai szerint 2001-2014 között az élvonalban volt a gaz-

daságtudományok, a bölcsészettudomány és a műszaki képzési terület. Ez jelen esetben nem 

egyezik a válaszadóink véleményével. 
 

 

2. ábra – Jelentkezők megoszlása a különböző képzési területeken 

Ha összevetjük az érdeklődési kört és a továbbtanulási területet, akkor az eredmények azt 

mutatják, hogy akik nem tudják, hogy inkább reál vagy inkább humán beállítottságúak, azok 

közül a legtöbben a gazdasági, az egészségtudományi és a természettudományi pályára készül-

nek. Akik mind humán, mind reálérdeklődésűnek határozták meg magukat, azok vonatkozásá-

ban is az előbb említett eredmény született. A reálosok körének érdeklődése erősebb a műszaki, 

a gazdasági és a természettudományi vonal iránt, a humán tárgykörben – ahogyan az várható 

volt – többen voltak viszont a bölcsész, a gazdasági és az egészségtudomány  felé orientálódók. 

                                                      
10http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/elmult_evek/!ElmultEvek/elmult_evek.php?stat=8  

(2014. szeptember 3.) 

http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangso-

rok/friss_statisztikak/!FrissStatisztikak/friss_statisztikak.php?stat=2 (2014. szeptember 3.) 

http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/elmult_evek/!ElmultEvek/elmult_evek.php?stat=8%20
http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/friss_statisztikak/!FrissStatisztikak/friss_statisztikak.php?stat=2%20
http://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_rangsorok/friss_statisztikak/!FrissStatisztikak/friss_statisztikak.php?stat=2%20
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Korábban igen korlátozott ismereteink voltak arról is, hogy a szak és az egyetem kiválasz-

tásában milyen szempontok dominálnak. Arra kértük válaszadóinkat, hogy ötös értékskálán 

osztályozzák, hogy milyen szempontok fontosak a jelentkezőknek egy felsőoktatási intézmény 

és szak kiválasztásában. Az eredményeket úgy kaptuk meg, hogy átlagot számítottunk, így 3 

sáv alakult ki: az érdeklődés, a gazdasági szemlélet és a helyszín köré szerveződve. A diákok 

döntését nem befolyásolja, hogy az országban hol található az adott egyetem, hogy milyen 

programlehetőségeket kínál, hogy milyen a hírneve, illetve hogy milyen a szakon a közösség. 

A választásra leginkább az gyakorol hatást, hogy a jelentkező érdeklődéséhez és képességeihez 

szorosan igazodjon az adott szak, hogy érdekes legyen, amit tanítanak, valamint az hogy a 

végzettségével megfelelő pozíciót tölthessen be a munkaerőpiacon. Nem tekintették erőtelje-

sen befolyásoló hatásúnak azt, hogy lehetőség legyen államilag támogatott képzésben és a ké-

sőbbiekben MA szinten tanulni, illetve azt sem, hogy magas legyen az adott végzettség után 

járó munkabér. Ha a mediánt és a móduszt is megnézzük ugyanezen az adattáblán, akkor még 

alaposabban megismerhetjük a motivációk egymáshoz képest elfoglalt helyét, így kiderül, 

hogy a helyszín és az állami támogatottság ugyancsak nem döntő érv, viszont ahogy az előző-

ekben láttuk a képességek, az érdeklődés és a könnyű elhelyezkedés kardinális összetevő. A 

PTE FEEK informatikus könyvtáros képzésére nézve ez csak részben tekinthető szerencsés-

nek, hiszen a pécsi képzés erősségei, hogy viszonylag sok az államilag támogatott hely, adott 

a mesterképzésen történő továbbtanulás lehetősége, összetartó a közösség mind az oktatók, 

mind a hallgatók részéről egyaránt, valamint jó a végzős hallgatók elhelyezkedési aránya.  

 

3. ábra – A felsőoktatási intézmény kiválasztásának szempontjai 

Az informatikus könyvtáros szakkal kapcsolatos kérdések  

A kérdőíves vizsgálatunk legfontosabb része az volt, hogy kiderítsük, milyen attitűdökkel ren-

delkeznek a diákok az informatikus könyvtáros képzések vonatkozásában. Nem lehetünk 

benne biztosak, hogy egyáltalán ismerik ezt a képzési területet, vagy tudomással bírnak arról, 
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hogy Pécsen lehet ilyen szakon tanulni. Kérdés, hogy – amennyiben van tudomásuk a létezé-

séről – reális-e a szakról alkotott kép, mennyire érvényesül náluk a „büfé-ruhatár” szak jól 

ismert, ugyanakkor erősen pejoratív szlogen. 

Az adatok azt mutatják, hogy a kutatásban résztvevőknek alig valamivel több mint a fele 

találkozott ezzel a felsőoktatási képzéssel. Ezek után nem ért minket meglepetésként, hogy 

konkrétan a pécsi képzőhely által nyújtott szak lehetőségéről is csupán a válaszadók 38 száza-

léka szerzett tudomást. A szakot ismerőkkel kapcsolatban nem vizsgáltuk, milyen fórumon, 

kommunikációs csatornán tájékozódtak, szereztek információt, ugyanakkor a jövőben ez egy 

további elemzendő területet képez. A vártnál is szerényebb ismertség egyik oldalról érdekte-

lenséget sugall, másik részről pedig számos lehetőséget rejt magában. A szakról nem is hallók 

körében – célzott kommunikációval – nagyobb eséllyel lehet egy a valóságot hitelesebben tük-

röző képet kialakítani. 

A következő kérdésben – tudatosan a szak megismertetését célul tűzve ki – pozitív állítá-

sokat tettünk a PTE-FEEK informatikus könyvtáros képzéséről, és arra kértük a válaszadóin-

kat, hogy ezek közül válasszák ki azokat, amelyeket vonzónak találják. Ezek egyben a jövőre 

nézve is potenciális üzenetek lehetnek a középiskolás korosztálynak. Arra voltunk kíváncsiak, 

hogy melyik üzenetre a leginkább nyitottak, vagyis arra kerestük a választ, hogy milyen üze-

netet kell számunkra közvetítenünk, hogy vonzónak találjanak a képzésünket.  

Ahogy a következő táblázat is mutatja, a PTE FEEK informatikus könyvtáros szakjának 

jellemzői közül a diákok többsége a külföldi ösztöndíj-lehetőségeket, a jó elhelyezkedési esé-

lyeket és a sok államilag finanszírozott férőhelyet tartja a legfontosabbnak. Teljesen érthető, 

hiszen ezek a szempontok financiális és a jövőbeli munkaerőpiaci elhelyezkedési aspektusokat 

foglalják magukban. Ezt követően szem előtt tartják a modern tanulási környezetet, a gyakor-

latorientált képzést és a nemzetközi konferenciákon való részvétel lehetőségét. Ezzel szemben 

a kutatómunkába való bekapcsolódás, a képzés hírneve, az összetartó közösség és a humán 

informatikai végzettség nem olyan üzenetek, amelyek komolyan támogatnák a szak választá-

sát. Mindezen már meglévő erősségeink igazolásához leendő hallgatóink megelőlegezett bi-

zalma elengedhetetlen, ennek eléréséhez azonban tenni is kell. 

1.  táblázat – A PTE FEEK informatikus szakjának jellemzői 

Jellemzők Válaszolók száma 

Jó elhelyezkedési lehetőség mind a köz-, mind a vállalati szférában 160 

A képzés jó hazai és nemzetközi hírneve 57 

Gyakorlatorientált képzés 78 

Nemzetközi konferenciákon való részvétel 75 

Modern tanulási környezet 114 

Kis szak, összetartó közösség 50 

Humán informatikai végzettség 27 

Kutatómunkába való bekapcsolódás lehetősége 58 

Külföldi ösztöndíj-lehetőségek 178 

Sok államilag finanszírozott férőhely 150 

Egyéb 0 
 

Tudatosan törekedtünk rá, hogy felszínre kerüljenek a negatív attitűdök, amelyek eloszla-

tásával szintén tehetünk a szak népszerűsítéséért. Rákérdeztünk,  hogy kitöltőink véleménye 

szerint van-e valami, ami biztosan nem tetszene nekik a szakban. Itt tudatosan nem „adtuk a 
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szájukba” a válaszokat, hogy ne befolyásoljuk őket, és felszínre kerüljenek olyan hiedelmek 

is, amelyekről eddig nem volt tudomásunk. Elmondhatjuk, hogy nagymértékben megoszlik a 

válaszadói reakció mind a pozitív, mind a negatív skálán, így rengeteg variációját vizsgáltuk a 

válaszoknak. A kategorizálásnál a legjellemzőbb válaszokra fókuszáltunk, azonban fontosnak 

tartjuk leírni, hogy ez szubjektív megítélés alapján történt, mivel ahány kitöltő, annyiféle vá-

lasz született. 

Az első, leggyakoribb válaszcsoport azoké, akik nem szeretik az informatikát. A félelem 

jóformán megalapozatlan, hiszen a szak a társadalomtudomány képzési területen belül foglal 

helyet. Ugyanakkor igaz, hogy a képzés egy bizonyos része a korszerű informatikai ismeretek 

bővítésére épít pl.: elektronikus könyvtárak, digitális gyűjtemények, adatbázis kezelő rendsze-

rek, informatikai alkalmazások, hálózati ismeretek, de ezen kurzusok teljesítése nem lehetetlen 

még egy erősen humán beállítottságú tanulónak sem. Néhány jellemző válasz:  

− „Az, hogy csak program használati ismeretek elsajátítására van lehetőség szerintem.” 

− „Az informatikai feladatok nehezek.” 

− „Nem rajongom az informatika iránt, vagyis a már magasabb szintűért.” 

− „A komplikált informatikai számítások, a programozás.” 

Míg korábban a szakma általános vélekedése az volt, hogy az „informatika” szó szak ne-

vébe való beemelésével növekszik annak presztízse, vonzóbb karrierlehetőséget sejtet majd a 

diákság körében, a visszajelzésekből az látszik, hogy sokakat kifejezetten taszít a modern in-

formációtechnológia emlegetése. 

A másik fontos csoport úgy érzi, nem tudna megfelelni a szak elvégzésével kapcsolatban 

támasztott követelményeknek. Néhány példa erre is: 

− „Valószínűleg olvasottnak kell lenni, sok könyvet, irodalmat kell olvasni.” 

− „Túl sokat kell tudni.” 

− „Legtöbb irodalmi alkotást nem kedvelem, így nem igazán szeretek ilyenekkel dol-

gozni.” 

Ezen hiedelmek mögött éppen a tradicionális olvasott, irodalomkedvelő könyvtáros képe 

áll. 

Egyes válaszokat szándékos durvaságnak, normasértésnek tekinthetünk. Itt az intézményre 

és a könyvtáros személyére történő degradáló mondatokra kell gondolni.  Csak hogy a legeny-

hébbeket említsük: 

− „Az elpazarolt időm.” 

− „Nincs értelme.” 

− „Az érdekesség és a kreatív gondolkodás hiánya.” 

− „Nincs nagy jövője, könyvtárosként nem sok mindent érhet el az ember.” 

− „Unalmas és a FEEK-en van.” 

− „Csúnya szemüveg és ruhák.” 

− „Hogy szemetek.” 

− „Hosszú unalmas napok a könyvtárban, amely eltorzítja az ember személyiségét és kap-

csolatait embertársaival.” 

Végül létrehoztunk egy csoportot, amelyben a vélt negatív attitűdöket gyűjtöttük össze. 

Ilyenek voltak: 
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− „Nincsenek emberek.” 

− „Nincs benne kihívás.” 

− „Nincs benne kreativitás.” 

A könyvtáros megítélése 

A szak választásával a diákok egyben szakmát és sok esetben hivatást, karriert is választanak 

maguknak, ezért a következő kérdésünkkel arra kerestük a választ, hogy a diákok szerint egy 

könyvtáros szakembernek milyen területeken és milyen mértékben kell tájékozottnak lennie? 

Az általunk meghatározott 13 képzési területből egy 1-től 5-ig terjedő értékskálán kellett érté-

kelniük. A mezőnyben az első helyeken az informatika, az információkeresés és a kultúra  vég-

zett. Az eredmény nem meglepő. Azt azonban érdemes lenne kihangsúlyozni, hogy a szakon 

végzettek a táblázatban felsorolt területek legnagyobb részében jártasságot szereznek a képzés 

ideje alatt, hiszen a tájékoztatás és a szakmai gyakorlatok során elvárásként jelenik meg az 

adott terület tájékoztatási apparátusának beható ismerete. Ugyanakkor könyvtártípusonként is 

másként kell a kérdéskört kezelni. 

2. táblázat – Az informatikus könyvtárosoknak milyen területeken és milyen 

mértékben kell tájékozottnak lennie? 

Tudományterület Megoszlási arány 

gazdaság 3,21 

információkeresés 4,09 

informatika 4,11 

jog 2,73 

kultúra 3,48 

marketing 2,96 

menedzsment 2,90 

művészetek 2,99 

pedagógia 2,97 

pszichológia 2,81 

szociológia 2,98 

társadalomtudományok 3,20 

természettudományok 2,87 
 

Indirekt módon is rákérdeztünk a könyvtáros szakmával kapcsolatos attitűdjeikre azt kér-

dezve tőlük, hogy melyik rajzfilmfigura jut eszükbe a könyvtárosokról, és miért éppen az. A 

leggyakrabban említett karakter a magyar rajzfilm hős orvos, Dr. Bubó, aki praxisa mellett 

különböző nyomozásokba bonyolódik és mindenféle rejtélyeket old meg. Őt követi a Mici-

mackóból ismert Bagoly, aki hatalmas könyvgyűjteményével és tudálékosságával hívja fel ma-

gára a figyelmet. A harmadik a gyakran említettek listáján Okoska a  Hupikék törpikék című 

mesessorozatból, aki nagy tudással rendelkezik, ám okoskodásával mindenkit kiborít. Mind-

össze három tényleges könyvtáros került a sorba: a Harry Potter és a Franklin című sorozatok, 

illetve a Szörny Egyetem könyvtárosai. Hármuk közül  az utóbbit említették a legtöbben, ami 

első ránézésre nem mutatja rózsásnak a helyzetet, mivel ők kimondottan negatív karakterek, 

tulajdonképpen a klasszikus könyvtárosok kritikái. 

Ugyanakkor viszont az eredményekből azt láthatjuk, hogy a többség, 83 százalék, általá-

nosan pozitív karaktereket említett, akik valamilyen pozitív szempont alapján is kerültek kivá-

lasztásra, így elmondhatjuk, hogy nagy általánosságban a gimnazisták szemében pozitív kép 

él a könyvtárosokról. 



Felsőoktatásba lépési szándékok, illetve az informatikus–könyvtáros szak megítélése 

141 

A lányok pozitívabban ítélik meg a könyvtárosokat, mint a fiúk, ugyanakkor érdekesség, 

hogy a humán beállítottságú gyerekek jóval kritikusabbak, mint a természettudományos érdek-

lődésűek. Bár úgy tűnik, azok szimpatizálnak a leginkább a könyvtárosokkal, akik nem tudtak 

dönteni a reál, illetve a humán beállítottságuk között, ám ők jelennek meg legkisebb számban 

a mintában. 

3. táblázat – A könyvtárosok megítélésének megoszlása 

különböző szempontok szerint 

Speciális szempont Megítélés Százalék 

Nők 

(n=198) 

Pozitív 89% 

Negatív 11% 

Férfiak 

(n=122) 

Pozitív 75% 

Negatív 25% 

Humán beállítottságúak 

(n=146) 

Pozitív 77% 

Negatív 23% 

Reál beállítottságúak 

(n=95) 

Pozitív 86% 

Negatív 14% 

Humán és reál beállítottságúak 

egyaránt 

(n=48) 

Pozitív 85% 

Negatív 15% 

Nem tudja megítélni a beállí-

tottságát 

(n=29) 

Pozitív 97% 

Negatív 3% 

 

Bár a fenti nagyon kisarkított képnek tűnik, hiszen nincs semleges kategória, ám a válaszok 

többségénél, főleg a szövegesen kifejtetteknél, nagyon egyértelműen meg lehetett határozni, 

hogy a válaszadó pozitív vagy negatív tulajdonságokat asszociál a könyvtároshoz. A kitöltők 

többsége (59 százalék) a könyvtárost és vele együtt a rajzfilmfigurát a belső tulajdonságai 

alapján ítélte meg, míg 28 százalék külső jegyeket említett, 13 százalék pedig mindkét szem-

ponttal kapcsolatban írt érveket. A válaszok kategorizálása során a külső tulajdonságokat em-

lítők esetében sok esetben lehetett következtetni a szóhasználatból a válaszadó viszonyulására 

(pl.: dagadt), ám a fenti táblázatba 14 válaszadó értékei nem kerültek be, mivel az ő válaszaikat 

nem lehetett kategorizálni (pl.: szemüveges). Annak ellenére, hogy a könyvtáros szakmában 

általános a nők többsége, a leggyakrabban említett karakterek jellemzően (74 százalékban) 

férfiak. A kifejtős válaszokat vizsgálva láthattuk, hogy a gimnazisták a leggyakrabban olyan 

tulajdonságokat társítanak a könyvtárosokhoz, mint az okosság, a bölcsesség és a nagy tudás. 

Gyakran emlegették még a kedvességet és a segítőkészséget, illetve az olvasás és könyvek 

szeretetét, valamint azok birtoklásának vágyát. A külső tulajdonságok közül a szemüveg vise-

lése szerepelt a leggyakrabban. 

Összefoglalás 

Az informatikus könyvtáros szakokra jelentkezők létszámának elmúlt években megfigyelhető 

csökkenése egyértelműen ráirányította a figyelmet ezen képzések alacsony népszerűségére. A 

pécsi középiskolások körében kettős céllal végeztünk felmérést, egyrészt választ kerestünk 

arra, hogy mi állhat a mögött, hogy a szakot egyre kevesebben választják, másrészt igyekez-

tünk megismerni azokat a tényezőket, amelyekkel vonzóbbá tehető ez a képzés a középiskolás 

korosztály számára. Mivel ez a vizsgálat csak egy igen szűk körben zajlott, semmiképpen sem 
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tekinthető reprezentatívnak, és így hosszabb távú következtetések levonására sem alkalmas, 

mégis jó pillanatkép az aktuális középiskolás korosztály könyvtárosságról alkotott képéről. 

Az eredmények egyértelművé tették, hogy a szakválasztás messze az utolsó év előtti idő-

szakban megtörténik, így egy utolsó pillanatban lefolytatott marketingkampánnyal már gya-

korlatilag minimális az esély arra, hogy újabb jelentkezőket győzzünk meg a szak vagy a kar 

választásáról. Ugyan a szakmával kapcsolatos általános attitűdök pozitívnak tekinthetők, a di-

ákoknak igen szerény ismereteik vannak a könyvtáros munkájáról és arról, hogy ezen a szakon 

valójában mit is tanítanak. Építve a könyvtárosokkal szembeni pozitív érzelmekre, a szakma 

igazi arcát kellene bemutatni a potenciális jelentkezőknek. 
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