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A szerző lapunk számára készített összefoglalását Orbán 
Éva fordította.

Mit értsünk a “hivatás” fogalma alatt?

A “profession” (hivatás, szakma) kifejezés 
eredetileg valaminek az elismerését, kinyilvánítá
sát jelentette, és a szerzetesi fogadalomra vonat
kozott. A “profess” szóból származik, amely hit
vallást, a vallásos meggyőződés kinyilvánítását 
jelenti. A szó mélyebb gyökere a “priest”, pap kife
jezéshez kapcsolódik. Ezek alapján arra követ
keztethetünk, hogy a “papság” mint egyike a 
legősibb hivatásoknak annak a tudásnak és an
nak a hatalomnak, illetve képességnek a letéte
ményese, amely az egyszerű emberek és a külö
nös vagy isteni közötti közvetítésére alkalmas. E 
csoport tagjai olyan dolgokat próbálnak kinyilat
koztatni vagy megtenni az emberekért, amelye
ket azok képtelenek maguk kimondani vagy meg
tenni, vagy nem tudják olyan jól, mint a pap ( 
fer, 1968:18). A kifejezés lényegében ma is a 

speciális ismeretek és készségek együttesét je
lenti, bár már sokkal több előfeltétel és jellemző 
szükséges egy hivatás meghatározásához.

A társadalomelmélettel foglalkozók már jó 
ideje tág teret szentelnek a különböző hivatások
nak, de a “foglalkozásszociológia” csak nemrégi
ben jelent meg a szociológia körülhatárolt szak
területeként. Három fő megközelítési módja ala
kult ki: az interakciós, a strukturalista és az osztá

lyok konfliktusán alapuló. Az első iskolát Everet 
C. Hughes alapította meg a chicagói egyetemen. 
A foglalkozásokat itt olyan szerepteljesítmény
ként vizsgálták, amelyeket a társas interakció szi
tuációs környezetének változó jellege miatt folya
matosan újra kell értékelni. A hivatások interakci
ós felfogása szerint a foglalkozás a szakértő és a 
kliens közötti szerepkapcsoiatok együttese. A 
szakértő egy szolgáltatás során ismereteket, in
formációt nyújt a kliensnek, aki a szolgáltatással 
egyenértékű díjat fizet. A második megközelítést 
Luy League iskolája képviseli. Ez az iskola alap
vetően a közösség értékeit és céljait tükröző sta
bil intézményeknek tekinti a hivatásokat, és első
sorban olyan funkcionális egységként vizsgálja 
azokat, amelyek meghatározott, a társadalom 
számára szükséges feladatokat hajtanak végre. 
A legtöbb strukturalista a hivatássá válás tanul
mányozásával, a professzionalizáció fokának 
követésével közelített a hivatások tanulmányozá
sához. A strukturalisták viszonylag stabil közös
ségeknek tekintik az egyes hivatásokat, amelyek
nek tagjai rendelkeznek a közös identitás érzésé
vel, állandó státusszal, van közös értékrendjük és 
a szakmai közösségnek a képzés révén hatalma 
van tagjai fölött. A harmadik megközelítés marxi 
alapokról, a társadalmi osztályok felől vizsgálja a 
foglalkozásokat. E megközelítés képviselői azt 
jósolják, hogy a kapitalizmus ellentmondásai mi
att egyes foglalkozások osztályt alkotnak, és ezek 
az osztályok majd fellépnek a termelés kapitalista 
módjának megváltoztatása érdekében.

Bár a hivatás kifejezés már régen elterjedt, a 
fogialkozásszociológia fogalma csak a huszadik 
század második negyedében jött létre. E terület 
rendszeres vizsgálata a hatvanas években kez
dődött elsősorban a nyugati országokban és az 
Egyesült Államokban.

A hivatások jellemzői

A hivatás társadalmi objektum. Nem a szabá
lyok, hanem maga a tevékenység jelenti a hivatá
sok társadalmi valóságát. A hivatás olyan szak
ma, amely hosszú, speciálizált, intellektuális kép
zésen alapul, s amelynek révén egy bizonyos 
szolgáltatás nyújtható.

Brandeis (1914) szerint a hivatás olyan foglal
kozás, amelyhez az előzetes képzés intellektuális 
jellegű, és amelyben az ismereteket és bizonyos
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fokig a tanulást, meg lehet különböztetni a puszta 
készségektől. Másodszor, olyan foglalkozás, ame
lyet főként másokért -  mások szolgálata érde
kében -  és nem magukért űznek az emberek. 
Harmadszor, olyan foglalkozás, amelyben a pénz
beli megtérülés nem jelenti a siker mértékét.

Flexner(1915) hat kritériumot sorol fel, ame
lyek alapján egy foglalkozás hivatásnak nevezhe
tő. Szerinte a hivatásszerű tevékenység alap
vetően intellektuális, nagy felelősséggel jár; tanult 
szakma, amely széles körű ismereteken és nem 
a rutinon alapul; inkább gyakorlati, mint akadé
mikus; technikái megtaníthatok, és ez jelenti a 
szakmai képzés alapját; belsőleg jól szervezett; 
és az altruizmus motiválja. A hivatást űzők a “tár
sadalmi jó ” elősegítésén munkálkodnak.

Parsons (1939, 1968) a szakma hasonló jel
lemzőit sorolta fel. A “hivatás” fogalmáról rendel
kezésünkre álló szociológiai irodalom (különösen 
Brandeis (1914), Carr-Saunders és Wilson 
(1933), Parsons (1939, 1968), Barber (1963), 
Eisenstadt (1964), Shaffer(1969), (1969),
Jackson (1970), Dürkheim (1975), Gyarmati 
(1975), Larson (1977), IHich (1977), Bhattacha- 
ryya (1979), Chitnis (1979)) átolvasása nyomán a 
hivatásnak az alábbi alapvető, világszerte elfoga
dottjellemzői határozhatók meg:

1. Specializált ismeretek (tanulás) és készsé
gek (gyakorlat).

2. A kutatás és a specializált ismeretek mun
ka melletti folyamatos korszerűsítése.

3. Intellektuális tevékenység.
4. Társadalmi szükségesség.
5. Inkább a társadalom szolgálata, mint sze

mélyes nyereség.
6. A közösség elismerése és társadalmi stá

tusz.
7. Szabványos terminológia.
8. Szorosan összefonódó, altruista filozófiát 

valló szakmai szervezet.
9. Stabilitás a szakmában a hivatást űzők ál

landósága miatt.
10. A hivatás képviselőinek etikai kódexe.
11. A szakma autonómiája.
12. A hivatást képviselők szakmai tekintélye.

A könyvtáros hivatás helyzete Magyarországon

1994-ben az indiai-magyar kulturális csere
program keretében több hónapot töltöttem Ma

gyarországon. A tanulmányút során sikerült a 
különféle könyvtártípusokat meglátogatnom, meg
ismertem néhány információs központot, könyv
táros és informatikus képző intézményt az ország 
különböző részein. A könyvtáros hivatás helyze
tét megvitattam a különböző intézményekben dol
gozó könyvtárosokkal, informatikai szakemberek
kel és oktatókkal. A jelen tanulmányban fogaltak 
ezeken a látogatásokon, személyes megbeszélé
seken és a magyar könyvtárosoktól, illetve a Ma
gyar Könyvtárosok Egyesületének tagjaitól, első 
kézből nyert információkon alapulnak.

Magyarországon a könyvtárosképzés már kö
zépiskolai szinten megjelenik (könyvtári fakultá
ció), ez azonban nem exkluzív és átfogó. A buda
pesti, szegedi, nyíregyházi és szombathelyi ta
nárképző főiskolákon azonban már jól bejáratott, 
átfogó és korszerű színvonalú, főiskolai szintű 
szakmai képzés folyik. Magasabb, egyetemi szin
tű képzési programot nyújt a budapesti és debre
ceni tudományegyetem. A könyvtártudományi 
doktori, illetve kandidátusi szint eléréséhez szük
séges kutatások lehetőségei is biztosítottak. A 
gyakorlati képzés és az érintett területek alkal
mazási oldala is megfelelő hangsúlyt kap. Van
nak ugyan további lehetőségek, elképzelések a 
könyvtári és informatikai képzés racionalizálá
sára, fejlesztésére, illetve átszervezésére, a je
lenlegi rendszer azonban jól működik, és meg
felel a magyarországi követelményeknek.

Azok a már dolgozó könyvtárosok számára, 
akik emelni kívánják képzettségi szintjüket, a 
könyvtártudományi és informatikai iskolák, főisko
lák, egyetemek, valamint az Országos Széchényi 
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani 
Központjának oktatási osztálya által szervezett 
tanfolyamok kínálnak továbbképzési lehetősége
ket. A gyakorló könyvtárosok speciális területe
ket, új fejlesztéseket vagy az információtechnoló
giát érintő továbbképzéseken korszerűsíthetik 
szakmai tudásukat. Szükség van tehát az ismere
tek és készségek folyamatos korszerűsítésére, 
amelyhez kidolgozott, rendszeres formákat kell 
biztosítani. Ez lépésekben, a nemzeti könyvtári 
politika szintjén meghatározva oldható meg.

A könyvtárak egyben társadalmi intézmények 
is. A könyvtárügy a társadalom számára közvet
len fontossággal bír. A társadalmi fejlődés elkép
zelhetetlen a könyvtárak és személyzetük ará
nyos fejlesztése nélkül. A magyar könyvtárak 
helyzete nem tér el az általánostól.

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/2. 293



A hivatás egyik előfeltétele az, hogy “inkább a 
társadalmat szolgálja, mint a személyes nyeresé
get” . Más szavakkal, lényeges az “altruizmus”. Ez 
a szemlélet a magyar könyvtárosoknál -  érthető 
okok miatt -  csak korlátozottan érvényesül. Az 
emberek az anyagiakért, azaz a megélhetésért 
dolgoznak. Csak néhány idősebb könyvtáros 
hangsúlyozza a társadalom, a közösség szol
gálatának fontosságát, és emeli ezt a személyes, 
anyagi érdekeltség fölé. Hosszú távon azonban 
meg kellene változtatni ezt a gondolkodás- és 
magatartásmódot.

A könyvtárosok fontosságát, a szolgálatot, 
amit a közösség számára adnak, elismeri ugyan 
a nagyközönség, de csak bizonyos mértékig. A 
könyvtárosok többségének, különösen a könyv
tári rendszer alacsonyabb és középső szintjein 
dolgozóknak a társadalmi megítélése alacsony, 
sajnos a megérdemelt szintet sem éri el. Más 
szavakkal, társadalmi státuszuk néhány más hi
vatás képviselőihez, például a mérnökökhöz, or
vosokhoz, építészekhez, jogászokhoz képest, túl 
alacsony. Ennek megváltoztatása érdekében ten
ni kell valamit, feltétlenül emeliiii kell a könyvtáro
sok társadalmi státuszát. Ugyanakkor a könyvtá
rosoknak maguknak is bizonyítaniuk kell értékei
ket, és ki kell vívniuk megérdemelt helyüket a tár
sadalomban.

A hivatás egyik kritériuma a szabványos ter
minológia megléte is. Természetesen nem hiány
zik a könyvtáros szakma szabványos terminológi
ája. Tezaurusz, szakszótárak és a könyvtár- és 
információtudomány valamennyi területére vo
natkozó terminológiai segédletek bőséggel állnak 
a magyar könyvtárosok rendelkezésre.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületét (MKE) a 
szakma előrevitelére hozták létre, tagjai az or
szág valamennyi részéből szerveződtek. Az MKE 
alapszabályának megfelelően, demokratikus el
vek szerint működik. Nemcsak a könyvtárosokért 
dolgozik, hanem a könyvtáros hivatás státuszá
nak, presztízsének emeléséért is. Kétségtelen, 
hogy jobbításra mindig van mód, és ez erre a 
szervezetre is érvényes.

Szükség van a könyvtárosok etikai kódexé
nek összeállítására is Magyarországon, hason
lóan a többi szakmai csoport (például a jogászok) 
etikai szabályaihoz. Talán a Magyar Könyvtáro
sok Egyesülete elvállalhatná ezt a feladatot, gon

doskodhatna a bevezetéséről, és biztosíthatná, 
hogy tagjai, vagyis a könyvtárosok ragaszkodja
nak az Egyesület által lefektetett etikai szabályokhoz.

Ami a könyvtáros szakemberek autonómiáját 
és szakmai tekintélyét illeti, változtatásra van 
szükség. El kell jönnie annak az időnek, amikor a 
könyvtárosok autonóm módon, önálló identitással 
lépnek fel a többi szakma képviselői mellett. Is
mét csak arra van szükség, hogy a magyar 
könyvtárosok keményen küzdjenek azért, hogy 
szakmájuk tekintélyét megalapozzák, ahogyan 
ezt pl. a jogi és orvosi hivatás esetében is ta
pasztalhatjuk. Ez csak akkor lehetséges, ha a 
könyvtárosok igazi profiként dolgoznak, és a 
könyvtárak használói teljes mértékben megbíz
hatnak a könyvtárosok által nyújtott információs 
és könyvtári szolgáltatásokban.

Az előző oldalak fejtegetéseit szem előtt tart
va, megállapítható, hogy a könyvtáros hivatás jel
lemzőinek, előfeltételeinek a többsége adott a 
magyar könyvtárügyben. Csak néhány elem hi
ányzik, ezekre különös figyelmet kell fordítani. 
Nemcsak a Magyar Könyvtárosok Egyesületé
nek, hanem minden egyes tagnak, azaz könyv
tárosnak is keményen kell dolgoznia a könyvtáros 
hivatás imázsának javításáért, annak érdekében, 
hogy elérjék a társadalmilag is elismert szakmák 
(pl. a jogi vagy az orvosi pálya stb.) képviselőnek 
a szintjét.

Pozitívum, hogy a könyvtárügy és az informa
tika legutóbbi fejleményeit már beépítették a 
könyvtárosképzés különböző szintjeinek a tan
anyagába. Az automatizálás, a számítógéphasz
nálat és az információtechnológia eljárásai már 
évek óta ismeretesek, használatosak Magyaror
szágon. Rövidesen utol fogják érni a világ többi 
fejlett országát ezen a téren. A könyvtárosság 
egyre inkább specializált szakma lett, amelyhez 
folyamatos képzésre, az ismeretek rendszeres 
korszerűsítésére, megfelelő intellekutális felké
szültségre és nem utolsósorban altruizmusra van 
szükség. A könyvtáros hivatás az autonómia, a 
szakmai tekintély, a magasabb társadalmi státusz 
megteremtése felé halad. A mai magyar könyv
tárügy nem ugyanaz, mint a néhány évvel ez
előtti. Sokat tettek a hivatás rangjának emelése 
érdekében, ám van még néhány lépés, amelynek 
megtételére szükség van akkor, ha a világ bevett 
hivatásaival élvonalba akarnak kerülni.
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SVÁJC FELZÁRKÓZIK EURÓPÁHOZ — az ISSN rendszerben. Már csak két európai országnak (Svájcnak és 
Ausztriának) nem volt nemzeti ISSN központja, úgyhogy a Nemzeti Könyvtár által nyilvántartott 15 000 
svájci folyóirat közül csak 3000-nek volt ISSN-je. 1995. jan. 1-jén a svájci ISSN Központ is létrejött, a 

Nemzeti Könyvtár keretében. így a svájci kiadók is megkaphatják periodikumaikra az ISSN-t: az adatok a 
Nemzeti Könyvtár adatbázisából kerülnek át bizonyos időközökben a párizsi ISSN nyilvántartásba.

(Library Technology News, 1995. febr.)
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Országos Széchényi Könvsta- 
Könvvtártuaomanvi és Módszertani Központ

KÖNYVTÁROSOK
ZSEBKÖNYVE

1995.
Közhasznú adattar

Budapest
1995.

FOLYÓIRATCIKK-SZOLGÁLTATÓ HÁLÓZATOT épített ki a Görög Nemzeti Dokumentációs Központ az online 
periodikumkatalógusban részt vevő 20 egyetemi és szakkönyvtár között. A könyvtárak a cikkeket online 

rendelhetik meg egymástól, és postán kapján meg.
(Library technology News, 1995. febr.)

CENZÚRA -  PÉNZELVONÁS FORMÁJÁBAN. -  Egy berlini szociáldemokrata városatya felháborodva 
állapította meg, hogy a hajdani NDK-elnök, Honecker 129 könyve és brosúrája szerepel a Városi Könyvtár 
katalógusában, 3 centiméternyi cédulával (bezzeg Helmut Schmidt legföljebb kétszer fordul elő). A város 

költségvetési bizottságában kiharcolta, hogy a könyvtárnak az 1995/96. évre járó 1,7 millió márkás 
támogatásából vonjanak el 200 000 márkát, s így 'legalább szimbolikusan figyelmeztessék a könyvtárat, 
hogy ilyesmit nem finanszíroznak” . -  A könyvtárigazgatónő hiába védekezik azzal, hogy a könyvtár a náci 

korszakban is megóvta a tiltott irodalmat a megsemmisítéstől, amint az NDK-időkben sem küldték zúzdába 
a náci irodalmat (legföljebb zárt anyagként kezelték); az NDK politikai irodalmát egyébként is erősen 
keresik most a történészek, újságírók. -  Hivatalosan egyébként nem a Honecker-írások megőrzéséért 

büntették meg a könyvtárat, hanem a "gazdaságtalan tárolás” miatt, hogy ti. azonnal hozzáférhető 
raktárban tartanak olyan, kevéssé keresett irodalmat, amelynek külső raktárban volna a helye. A "kevéssé 

keresett” dokumentumokra azonban hivatalosan is Honecker műveit hozzák fel példának.
(DBI-Pressespiegel, 1994. nov.)
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