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Az MKE Társadalomtudományi Szekciója 1982, március 3-án összejövetelt
tartott a pályakezdés problémáiról. A beszélgetést, illetve az ott elhangzott
előadásokat egy vizsgálódás előzte meg, amelyet hét társadalomtudományi
intézményben (FSZEK, KSH, Közgazdaságtudományi Egyetem Könyvtára,
MTA Könyvtára, Országgyűlési Könyvtár,„OSZK, KMK) HEGEDŰS PÉTER,
SZÁLKÁI ISTVÂNNË és ÉKES ILDIKÓ, a Közgazdaságtudományi Egyetem
Központi Könyvtárának fiatal munkatársai -végeztek. A felmérés nem minta
vétellel, nem tudományos módszerekkel történt, elsősorban beszélgetésekre
épült. Ennek ellenére úgy ítéltetett, hogy a kialakított helyzetkép általánosít
ható, érdemes rájuk figyelni. Ezért közöljük (rövidítve) a vizsgálódás eredmé
nyét összefoglaló három írást.

DIPLOMÁS FIATALOK PÁLYAKEZDÉSI PROBLÉMÁI
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁRAKBAN
Beilleszkedés a könyvtárak tudományos tevékenységébe, fejlődési lehetőségek
Az ezirányú vizsgálódás három területre terjedt ki:
— tudományos dolgozatok, doktori értekezések írására való ösztönzés, tudományos
fokozatok megszerzésének előkészítése, ezen belül az adott intézmény „szervezett”
ösztönző Ш. „katalizátor” szerepe;
— belföldi és külföldi konferenciákon való részvétel, tudományos célú ösztöndíjak;
— publikációk, publikációs lehetőségek, a rendszeresen publikáló fiatalok aránya.
Az említett három területet hét tényező szerint elemeztük részletesebben : tudomá
nyos tevékenységre való „szervezett” ösztönzés (doktori értekezés megírására való bízta
tás); belföldi és külföldi utazások; alkotói szabadság; publikációk; a fiatal diplomások,
fejlesztési javaslatok űn. intézeti vitája; célprémiumos rendszer (mint a tudományos
fejlesztési tevékenységbe való bekapcsolás egyik módszere).
Általános tapasztalatok
A tudományos tevékenységbe való bekapcsolódás témája rendkívül kiterjedt mind
az intézmények, mind a fiatal diplomások szempontjából. Tulajdonképpen vitatott, hogy
mi tekinthető a tudományos beilleszkedés mércéjének. így pl. a publikációk száma nem
feltétlenül mutatja a beilleszkedés mértékét, ugyanakkor tendenciáját tekintve mégiscsak
valószínűsíthető, hogy a sokat publikálok aktívabban vesznek részt az intézmények tudo
mányos tevékenységében. Véleményünk szerint a kiválasztott három terület ugyanannak
a kérdéskörnek különböző aspektusait jelenti. (Közismert pl. hogy az ösztöndíjas tanul
mányutak során nyert tapasztalatok alapján „könnyebb” publikálni, s ugyanakkor a sokat
publikálok ösztöndíjszerzési lehetőségei kedvezőbbek.)
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Az összképet zavarhatja az, hogy a vizsgált intézmények szinte összehasonlítha
tatlanok szakterület, létszám, munkaerő-összetétel és sok más tényező tekintetében.
(Nyilvánvaló hogy a tudományos beilleszkedés terén is másképpen áll a helyzet egy
könyvtári kutatóintézet jellegű intézménynél, mint egy országos nagy könyvtárnál.) Az
átlag mindig torzít, azonban egyes általános jellemzők kimutatására is alkalmas.
A beszélgetéseket főként a könyvtárak vezető munkatársaival, vagy azok által kije
lölt dolgozókkal folytattuk. Válaszaik alapján a kép nyilván nem lehet teljes, hiszen óha
tatlanul is csak a kérdés egyik oldalát lehet ily módon megvilágítani. (Természetesen
figyelembe vettük az elemzésnél a könyvtári munka során szerzett személyes tapasztala
tainkat is, ezek azonban egy átfogó vizsgálathoz meglehetősen esetlegesek.)
Az előbbiekhez kapcsolódik az a körülmény is, hogy ahány vezetővel találkoztunk,
tulajdonképpen annyi vezetési stílussal ismerkedhettünk meg. Ennek megfelelően megle
hetősen eltérő volt a kérdésekre adott válaszok jellege is. Példaként legyen szabad megem
líteni pl. a publikációkkal kapcsolatos kérdésekre kapott válaszok néhány típusát:
— „aki fiatal, az még nem rendelkezik kellő tapasztalatokkal és ismeretekkel ahhoz,
hogy komolyabb publikáció kerüljön ki a keze alól”;
— „ha valakinek publikációs gondja van, miért nem fordul hozzám” ;
— „nálunk egyes szakterületeken »muszáj’ publikálni, a publikációs tevékenység
szinte a munka része” stb.
Részletesebb eredmények
A felmérés során készült táblázatok az alábbiak szerint értékelhetők.
Szervezett ösztönzés: a hét intézmény közül igazán csak egy helyen létezik, négy
helyen „buzdítják” a fiatalokat szakdolgozatok írására, vagy tudományos fokozatok
elnyerésére, két helyen „nem gátolják” az ebbéli tevékenységet. (Itt kell megemlíteni az
egyik intézménynél tapasztalt érdekes megoldást, amely ún. pályatervek elkészítése-elkészíttetése és annak megbeszélése útján segíti a fiatalokat saját tudományos fejlődésük
körvonalazásában.)
Az utazásoknál különbséget kell tenni a belföldi és a külföldi utak tekintetében.
Az előbbiek esetében a fiatalok számára többnyire nem kijelöléses alapon folyik a rész
vétel. Önkéntes jelentkezés alapján természetesen a fiatalok is részt vehetnek hazai
konferenciákon, többnyire költségtérítés mellett. Az utóbbiaknál a fiatalok részvétele
általában 50%-os, a 35 év alatti diplomások főként a kétoldalú intézményi kapcsolatok
ápolásában, s tanulmányi kirándulásokon vesznek részt. [Az utazásokkal kapcsolatban
kell megemlíteni az általunk „nagyágyú-effektusnak” elkeresztelt jelenséget: egy-egy
szakmai konferenciára való küldetésnél már eleve adott, hogy ki az, aki részt vesz, s így
az adott intézményeknél a téma — fiatal diplomások köréből-korából már „kinőtt” —
szakértői („nagyágyúi”) már eleve betöltik az utaztatási keretet. Ily módon kevés lehető
ség nyílik arra, hogy fiatalok —akár csak tapasztalatszerzési célokból is —részt vegyenek
az ilyen találkozókon.]
A lkotói szabadság: többnyire kutatónap formájában létezik. Öt intézményben van
kutatónap, egyben elvi lehetőség van rá (jelenleg nem alkalmazzák), s egyben nem
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engedélyezik. A kutatónap megszerzése általában feltételekhez kötött (főként doktori
értekezés megírása, s az intézménynél eltöltött bizonyos idő a két legfontosabb krité
rium), de létezik más célokból kiadott alkotói szabadság is, sőt a kutatónapok összevoná
sára, Ш. hosszabb alkotói szabadságra is lehetőség van.
Publikációk: általában alacsony a rendszeresen publikáló fiatalok aránya a 35 év
alatti diplomás könyvtári dolgozók között. A százalékos arányok természetesen változók,
de intézményenként általában 1 —2 fő a rendszeresen publikáló fiatalok száma. A publi
kációk szakterületi megoszlása a becslések szerint: 1/3-a könyvtári, 2/3-a más szakterület
tel kapcsolatos.
A fiatalok önálló
,kezdm
énysi pályázatok: pályázati rendszer — „A
Ifjúság” vagy egyéb — négy helyen működik. A többi intézménynél is vannak önálló
kezdeményezések, igaz a vezetők által igényelt gyakoriságnál ritkábban. A kevés igazán
értékes hozzájárulást a könyvtári munka fejlesztéséhez a vezetés megbecsüli, anyagilag is
elismeri. (Érdekes momentum, hogy az önálló kezdeményezés alapján készült fejlesztési
anyagok jó része a könyvtárgépesítéssel kapcsolatban készült, Ш. készül.)
,Jntézeti vita” a benyújtott tanulmányokról: többé-kevésbé rendszeres, de általában
nem teljeskörű, vagyis több fórumon (osztályszinten, a vezetés szintjén) kerül sor az anya
gok vitájára. E jelenségnek egyebek között az lehet az oka, hogy az esetek többségében
olyan témákról van szó, amelyek szűkebb szakterülethez kapcsolódnak, tehát a „kívül
állók” keveset értenek hozzá (pl. könyvtárgépesítés).
Célprémium, mint a fejlesztési munkába való bekapcsolódás egyik módszere : a meg
látogatott hét intézményből hatnál van rendszeres célprémium.
Néhány következtetés, ill. hipotézisek egy részletesebb vizsgálathoz
Végülis a felmérés célja, feladata egyebek között az, hogy további vitára ösztönöz
zön, amelynek során további, általunk nem ismert körülményekre is fény derülhet. Itt
mindössze néhány előzetes következtetés levonására van lehetőség.
A leírtak szerint a kiinduló feltételezés az lehet, hogy a fiatalok beilleszkedésével
kapcsolatban „nincs komolyabb probléma” , legalábbis ahogy azt a beszélgetések alapján
első megközelítésben meg lehetett állapítani. Ennek ellenére a tényleges adatok alaposabb
vizsgálata mégis azt mutatja, hogy a fiatalok részvétele az intézmények tudományos, Ш.
szakmai tevékenységében — a munkaköri és a munkakörön kívüli feladatokat tekintve
egyaránt — alacsonyabb a lehetőségeknél. Úgy tűnik, erre maguk a fiatalok sem
ébrednek rá.
Ha a bekapcsolódás részterületeit vizsgáljuk, a kép tovább árnyalható. Annak pl.
hogy valaki nem publikál, számos oka lehet: — nem kap elég ösztönzést; — nem olyan
területen dolgozik, ahol a publikálás szinte „szakmai kötelesség”; —nincs „belső igénye”
szakcikkek írására; —nincs ideje tanulmányokat írni egzisztenciális vagy egyéb okokból;
— olyan sok munkával „halmozzák el” (s ilyenre is van nem kevés példa), hogy nem
képes nagyobb lélegzetű munkába fogni. (Egyes esetekben itt nemcsak a munka mennyi
sége, de a végzendő munka jellege, az alkotói légkör hiánya is szerepet játszhat.)
Olyan intézménnyel nem találkoztunk, ahol a fiatalok publikációs tevékenységét
kifejezetten, direkt módon akadályozták volna, legfeljebb közömbösek a publikációs
tevékenység iránt.
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A különböző pályázatok kiírása —ezek története különben sem tekinthet vissza túl
hosszú időre a meglátogatott könyvtáraknál — a megoldás felé csak egy lépést jelent
(s talán nem is a legfontosabbat). Nem volna szabad kizárni azt, hogy a vezetők akár
a publikálási tevékenység kapcsán is egyénileg foglalkozzanak a fiatalokkal, szinte „testre
szabott” feladatokat adjanak nekik.
Ugyancsak szerteágazó a belföldi és a külföldi utak problémája. A belföldi utaknál
a kelleténél alacsonyabb a fiatalok részvételi aránya, amiben nagy szerepet játszik a már
említett „nagyágyú-effektus”. Az a vezetői hozzáállás, hogy „egyébként bárki mehet, aki
akar”, ugyancsak kevésnek tűnik. Talán előrelépést jelentene ha egyes szakmai találkozók,
konferenciák alkalmával az intézmények tudatosan törekednének a fiatalok nagyobb
arányú részvételére, úgy is, hogy adjanak személyre szóló megbízásokat nem csupán
a részvételre, de referátum, korreferátum tartására.
A külföldi utaknál valamelyest bonyolultabb a helyzet. Itt ugyanis egyes esetek
kivételével — csak a támogatás függ az intézményektől. Ezt általában meg is kapják a fia
talok, a végső szót azonban a külföldi ösztöndíjakkal kapcsolatban az erre illetékes
felsőbb hatóságok mondják ki. Ahogy arról már szó volt, a fiatalok részvételi aránya
a külföldi utak esetében általában 50% körül mozgott az intézményeknél. Igaz, arra nem
nagyon volt alkalmunk, hogy az utazások megoszlásának (szocialista, tőkés, konferencia,
tanfolyam stb.) szerkezetét is vizsgáljuk. (Egyes intézményeknél a helyzet e szempontból
szinte ,»katasztrofálisnak” mondható, s ezt az intézmények vezetői is elismerik.) Ugyan
akkor mindenki előtt ismeretes, hogy milyen fontosak a külföldi tapasztalatok a fiatal
értelmiségiek világképének gazdagításában, szakmai és egyéni fejlődésükben. Az intéz
mények vezetői szerint alacsony a jó nyelvtudással rendelkező fiatalok aránya, s a nem
kielégítő részvétel egyebek között ezzel is magyarázható. A fiatal diplomások között
azonban vannak olyanok is, akik kimagasló nyelv- és szaktudás birtokában évek óta
pályáznak külföldi ösztöndíjra — sikertelenül. Talán e téren is segítséget nyújthatnak az
intézmények az idősebb munkatársak tapasztalatainak közkinccsé tétele útján, felkészítési
programok összeállításával stb. E szempontból is jelentősnek ítélhetjük a már említett
pályaterveket, amelyek segítenek valamiféle céltudatos program kialakításában. Az a fia
tal, aki előtt elérhető célként van a külföldi tanulmányút, nyilván többet áldoz nyelvtanu
lásra is, felkészülése tudatosabb, szakmailag megalapozottabb. Ilyan programok hiányá
ban, a fiatal értelmiségiekkel való „személyre szóló” törődés nélkül furcsa azokat az ittott elmondott panaszokat hallgatni, amelyekben néhány an túlterheltségükről szólnak,
felemlítve, hogy nincsenek kellően felkészített fiatal szakemberek, akik képesek
volnának pl. egy nemzetközi szervezetben vagy nemzetközi konferencián a hazai
könyvtáros társadalmat képviselni. Ha nincs lehetőség ilyen irányú tapasztalatok
megszerzésére, nyilván a megfelelő káderek „kitermelődésének” valószínűsége is
alacsonyabb.
A „pillanatkép” torzít, de végülis a felmérés célja a további vitára való ösztönzés,
ill. az eredmények egy részletesebb vizsgálat alapjául is szolgálhatnak.
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Káder- és bérpolitika
Előre kell bocsátanunk azt, hogy a vizsgált intézmények feladatköre és működési
feltételei jelentősen eltérnek egymástól, ez a körülmény az összehasonlítást nagymérték
ben nehezíti és óvatosságra int a következtetések levonásánál.
A vizsgált hét intézmény összesen 1800 főt foglalkoztat. Ennek közel fele a Főváro
si Szabó Ervin Könyvtárban, egynegyede pedig az Országos Széchényi Könyvtárban
dolgozik. A személyi állomány egyharmada 35 éven aluli dolgozó, a fiatal diplomások
aránya 15%. Ez az arány 5 és 27% közötti szélső értékek között mozog az egyes intéz
ményeknél. Fiatal diplomásokkal legjobban ellátott az Akadémiai Könyvtár, s legkevésbé
a KSH Könyvtára.
A z alapbérek alakulása. A vizsgált intézményeknél a pályakezdő diplomások induló
bére 2600,— és 3000,— Ft között mozog. A könyvtárak a bértétel alsó határán veszik fel
a pályakezdő diplomásokat, s azok még 3 év eltelte után sem érik el a kategória-átlagot
a 3550,— Ft-ot. A kezdő bér általában a következő általános béremelésig nem változik.
Egyetlen intézményben emelték a fiatalok bérét fél év után 150—200,— Ft-tal, több
intézménynél pedig az általános béremelésben is csak az a dolgozó részesülhet, aki
legalább 1 éve (ill. 1/2 éve) az adott munkahelyen dolgozik. Általános az évente egyszeri
béremelés, melytől csak átsoroláskor vagy rendkívüli esetben térnek el! (Ez alól kivételt
jelenthet a tartósan távol levők bére.)
A megkérdezettek közül három intézmény vezetőinek volt az a véleménye, hogy az
irányításuk alá tartozó területen erős a bérdifferenciálás. Mások további fokozását érezték
szükségesnek.
A differenciálás „irányát” illetően két véleményt emeltünk ki. Egyik szerint az
adott feladatokat középfokú végzettségű dolgozók jobban ellátják, mint felsőfokú
végzettségűek, másik szerint a munkahely ugyanazt a munkát kívánja mindkét kategóriá
ba sorolt dolgozóitól, így a differenciálást nem érzik indokoltnak, vagy éppen az alacso
nyabb végzettségű dolgozók javára valósítják azt meg. Ezért gyakran a szakalkalmazott
I. kategóriába sorolt dolgozók beállási szintje lényegesen alacsonyabb, mint a szakalkal
mazott II—III, vagy ügyintézői kategóriába tartozóké.
Ha a szakalkalmazott I. kategória bértételeit kulcsszámok szerint vizsgáljuk, az
alábbi szélső értékeket találjuk.
0 - 3 évig
3 -8 évig
8-

2 9 0 0 -3 2 0 0 ,- Ft
3 0 0 0 -3 7 0 0 ,- F t
3600-^4900,—Ft.

Az egyetlen terület, ahol egyértelműen jelentős differenciálás található, a számítástechni
kával, rendszerszervezéssel foglalkozók csoportja. Egy intézményben találtunk szót
érdemlő bérdifferenciálást, ahol a könyvtárszakosok a más szakágazati diplomával rendel
kezők m ögött jelentősen elmaradtak.
A vizsgálat nem terjedt ki a komplex államvizsga letételével felsőfokú végzettséget
szerzett dolgozókra, de a beszélgetések során érintettük a kérdést. Két intézmény kivéte
lével soron kívüli, fix, illetve differenciált összegű béremelésben részesítették az így
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átsorolt dolgozókat (100^400,— Ft), azonban egy kivételtől eltekintve változatlanul
ugyanazt a munkakört töltik be, mint a főiskolai diploma megszerzése előtt.
A GYES-en lévő kismamák bérét többnyire folyamatosan emelik a lehetőségektől
függően, két intézmény a gyermekgondozási szabadság megszűnésekor nagyobb összegű
emeléssel igyekszik „beállítani” azokat. (Az alkalmazott gyakorlat szorosan összefügg
a megtakarítások felhasználásának lehetőségével.)
A nyelvpótlékok rendszere nagyon különböző. Az intézmények többségében álta
lános a nettó bérszemlélet. (A nyelvpótlékot nem veszik figyelembe a béremelésnél, nem
befolyásolja annak az összegét.) A nyelvpótlék megoldások a következők:
-

-

4 —8%, de minimum 2 5 0 ,- Ft
1 5 0 ,- Ш. 3 0 0 ,- Ft
differenciáltan megállapított összeg
kötelező, munkákörileg előírt, s hasznosnak
minősített 2 0 0 ,- ill. 40 0 ,—Ft
4-8%
5 -8 -1 0 %
10%-ot nyelvtanárok, Ш. tolmácsolást vállalók
kaphatják.
8-15%

(minden nyelvre)
(használt nyelvekre)
(használat mértéke szerint)
(alapbérbe beépítve)
(használt nyelvekre)
(használt nyelvekre),

(használt nyelvekre).

A jutalmazás a megkérdezettek többségénél egy alkalomra koncentrálódik, kivételt
képeznek a kitüntetések és az eseti jutalmak. Egyes helyeken van példa az évente több
szöri jutalmazásra is. A differenciálás a jutalmaknál lényegesen erősebb, mint a béremelés
nél. 0 - 9 —10 ezer Ft-ig terjedő éves jutalmakat is találtunk. Ez azonban nem általános,
előfordul, hogy az egységvezetőket ösztönözni kell a teljesítmények hatékonyabb anyagi
elismerésére.
A gyakornoki rendszert több intézményben tartják kívánatosnak, melynek kereté
ben a pályakezdő néhány hónapig, esetleg egy fél évig az adott munkahely különböző
területein megismerkedne a munkafolyamatokkal, s átfogóbb képet szerezne az intéz
mény egészének munkájáról. A gyakorlatban azonban sehol nem alkalmazzák. Ennek
egyik oka, hogy az egységek vezetői nem szívesen „tanítanak be” olyan dolgozókat, akik
ről eleve tudják, hogy más területen fognak dolgozni, vagy sok esetben olyan részletfela
dat megoldásával bízzák meg a fiatalt, amivel éppen le vannak maradva. Inkább szakmai
előadássorozatokat szerveznek a fiataloknak, vagy 1—2 napos „tapasztalatcserére”
biztosítanak lehetőséget a társosztályokon. Ennek megszervezése is többnyire a dolgozó
ambícióitól, vagy vezetője jóindulatától függ.
Egy figyelmet érdemlő kezdeményezésről is beszámolhatunk, az
ún. „cseregye
rek” akció, melynek keretében két vizsgált intézmény egv év időtartamra egy-egy
pályakezdő diplomást delegált a társintézményhez, annak munkáját megismerni.
Fiatalok vezető beosztásban. Vezető beosztásnak tekintettük az osztályvezetői,
osztályvezető-helyettesi, csoportvezetői ill. főkönyvtárvezetői és főkönyvtárvezető
helyettesi kinevezéseket. Ezek aránya a vizsgált intézmények létszámához viszonyítva
0 —3,4% között szóródik. A vizsgált 278 fő 35 éven aluli diplomásból 31 fő tartozik ebbe
a csoportba. (3 osztályvezető, 1 főkönyvtárvezető, 9 osztályvezető-helyettes, Ш. főkönyvtárvezető-helyettes, 18 csoportvezető.)
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A KISZ szerepe
A mi esetünkben könyvtári KISZ szervezetekről volt szó, ami egy homogén csopor
tot kellett volna, hogy eredményezzen az utóbbi szempont szerint. Mégis, a kép heterogén
volt. A heterogenitás a KISZ tagok százalékos arányában is jelentkezett, a vizsgált intéz
ményekben 15%-tól 56%-ig terjedt a 35 év alatti fiatalok KISZ tagsági aránya. Minden
könyvtárban azt tapasztaltuk, hogy a KÍSZ és a könyvtári vezetés kapcsolata jó. Az összes
hivatalosan előírt formát betartják: a KISZ titkár, vagy KISZ bizottság vezetője az ún.
„négyszög” tagja, véleményét meghallgatják (ha egyáltalán van), az Ifjúsági Parlamenteket
megtartják, és azok után kiváló intézkedési tervek születnek. Látszólag tehát minden
a legnagyobb rendben van. Mégis, mik a problémák?
A KISZ tagság, de a fiatalok általában passzívak, még az Ifjúsági Parlamenteken is.
A vezetés megalkotja az intézkedési tervet, amelynek kivitelezésében senki sem hisz
igazából.
Egy-két kivételtől eltekintve a KISZ-vezetők mint „atyjukra” néznek fel a könyvtá
rak vezetőire. A KISZ vezetők viszont a fiataloktól nem kapják meg a kellő támogatást,
nem jelzik problémáikat, elképzeléseiket, mivel szakmai vezetőik jól indokolnak, úgy
érzik, hogy a könyvtárvezető az a jóságos szülő, aki úgyis komoly tapasztalatokkal rendel
kezve és nekik a legjobbat akarva megmutatja a helyes utat. így nem tapasztalható kezde
ményezés a fiatalok részéről. Ezt gyakran a könyvtári vezetés is hiányolja.
Ezek után, feltéve a kérdést, mit vár a fiatal, a pályakezdő értelmiségi a KISZ-től,
a válasz majdnem egyértelmű: semmit. A könyvtárak vezetői legalább annyira szkeptiku
sak a KISZ szervezetek munkájával szemben, mint maguk a KISZ tagok. Ennek az a kö
vetkezménye, hogy a könyvtárvezetők a KISZ-től várnak társadalmi munka felajánlásokat
meg nem oldott fizikai munkák elvállalására, míg a fiatalok a vezetéstől várják a szakmai
feladatok elvégzésére való felszólítást. Ez a két várakozás általában nem találkozik.
Az intézetvezetés rossz néven veszi a fiataloktól passzivitásukat, a fiatalok neheztelnek
vezetőikre, mert nem kapnak szakmailag is hasznos társadalmi munka végzésére felkérést.
A fiatal diplomások zöme még egyetemista korában a KISZ-ben aktívan, vagy
kevésbé aktívan, de még elfogadható szinten dolgozik. A kezdő, munkahelyére érve vagy
eleve be sem lép a helyi KISZ szervezetbe, mondván, hogy már kinőtt ebből a korból,
esetleg korábbi negatív tapasztalataira hivatkozva, vagy formálisan ugyan jelen van abban,
esetleg csak megszokásból egy-két évig, hogy azután kilépjen.
A legtöbb munkahelyi KISZ szervezet a tagjait különböző kulturális programokkal,
kirándulásokkal kívánja összefogni, úgymond mozgósítani. A fiatal diplomások zöme
viszont már egyetemi évei során megszerzi azt a társaságot, amellyel szívesen együtt van.
A KISZ szervezettől, ha egyáltalán valamit várnak, az az, hogy olyan szakmai programo
kat szervezzen, amelyneK során a munkahely lényeges problémáiba beleszólhatnak,
annak megoldásában részt vehetnek.
A KISZ ún. érdekvédelmi szerepére még kevésbé számítanak a fiatalok; részben,
mert ezt a feladatot a szakszervezet úgyis ellátja, részben mert a KISZ szervezeteknek
úgyis csak véleményező, tanácsadó joga van. A vezető végül is maga dönt és ez ellen
a KISZ számára nincs apelláta, mint a szakszervezetnél végső esetben a vétó.
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A KISZ szervezetek a legtöbb helyen rendelkeznek saját pénzeszközökkel, ez azon
ban nem elegendő arra, hogy abból jutalmat osszanak. Egy-két kivételtől eltekintve nincs
arra nézve gyakorlat, hogy a KISZ szervezet vezetősége rendszeresen jutalomra, kitünte
tésre terjeszthessen fel fiatalokat. Sőt volt olyan az említett könyvtárakban, hogy a KISZ
funkciót, a KISZ-ben végzett munkát a könyvtári vezetés kifejezetten hátrányosnak ítélte,
mondván a fiatal nem foglalkozik szakmai munkájával a kívánatos mértékben, mert
a társadalmi munka elvonja attól.
Probléma az is, hogy a KISZ tagság és főleg a diplomások sem támogatják a KISZ
szervezetek tevékenységét. Az Ifjúsági Parlamenteken, ha a KISZ vezetés próbál is vitát
kezdeményezni a vezetéssel, az az ifjúság támogatásának hiányában eredménytelen marad,
így a könyvtárak vezetői is azt hihetik, hogy a problémák felvetése pusztán az agilis funk
cionáriusok túlbuzgóságát jelzi, nem pedig a valódi problémákat. Itt ismét elcsúszhat
egymás mellett a két fél — a fiatalok és a könyvtári vezetés —egymással szemben támasz
to tt várakozása.
Visszatérve a KISZ és a pályakezdő, fiatal diplomás szakemberek beilleszkedésének
kapcsolódására: A KISZ sok helyen próbál diplomásoknak, és nem diplomásoknak segíte
ni, annyiban amennyiben felismeri a segítési lehetőséget. A diplomások beilleszkedésénél
azonban nem döntő tényező a KISZ. Lehet, hogy valaki a közvetlen munkatársai (akik
nem felétlenül KISZ-esek) hatására megmarad egy munkahelyen, a másik a munkakörül
mények, az egyetemen kapott felkészítés következtében kialakított elvárások, a könyvtári
munka csekély presztízse miatt végül is elhagyja a könyvtárakat. Abban, hogy ez ne
következzen be, nagy szerepe van az egyén életelvárásain túl a környezetnek és a vezetés
nek. Természetes, hogy egy olyan könyvtáros szakot végzett ELTE hallgató, akinél
a másik szakon van a hangsúly, az nem fog megmaradni a könyvtár kötelékében, ha erre
lehetősége van, ill. ha a könyvtár az ott tartózkodása idején nem tud olyan perspektívát
nyújtani neki, amely számára a könyvtárat, mint munkahelyet vonzóvá teheti. Ugyanez
érvényes azon kevesekre, akik nem könyvtáros és bölcsész, hanem mérnöki, jogi, közgaz
dász diplomával próbálnak szerencsét a könyvtárban. Sőt, náluk még nagyobb vonzóerő
bevetésére van szükség, hiszen ők szakmájukkal igencsak könnyen elhelyezkedhetnek
máshol, ráadásul könyvtárbeli elhelyezkedésükkel szakmabeli társaik előtt még lenézett
szerepbe is kerülnek. Mert legyünk őszinték, szakembernek könyvtárban dolgozni hátrá
nyos szerep. Éppen ezért még nagyobb feladat vár a könyvtári vezetőkre, hiszen ők azok,
akik éppen a könyvtári, információs munka tekintélyének felemelése révén vonzóvá tehe
tik a fiatalok és főként a fiatal diplomások számára a könyvtári munkát. Ennek természe
tesen bér és tudományos karrier vonatkozása is van.
Végezetül a fentiek fényében mit tehet a munkahelyi KISZ szervezet a kezdő diplo
másokért? Amint a fentiekből is kitűnt, leginkább a szakmai vonal erősítésével tud
segíteni abban, hogy megmaradjanak a KISZ és a könyvtári szervezetben. Ez természete
sen nem ártalmas a többi KISZ tag számára sem. A munkahelyi KISZ szervezet harcolja
ki, hogy kellő információkkal rendelkezzen a szervezet életéről és annak környezetéről.
Ezen információk birtokában rendezzen vitákat a munkahelyi szervezet előtt álló fonto
sabb problémákról, gyűjtse össze az okos véleményeket és képviselje azokat a könyvtári
vezetés előtt. Fektessen nagyobb súlyt arra, hogy véleményét a fiatal káderek esetében
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komolyan vegyék. Ehhez ismét arra van szükség, hogy ha kell kiharcolja, hogy már a fiata
lok felvételénél kikérjék a véleményét, tehát kellő időben felszólalhasson a kezdők bére
zési kérdéseiben, és azután is folyamatosan figyelje azok bér- és szociális helyzetét, hogy
időben jelezni tudjon, időben tájékoztassa a vezetést, ha e téren problémák vannak.
Természetesen meg kell szereznie a fiatalok, így a fiatal diplomások bizalmát is a KISZ
vezetésnek ahhoz, hogy magánproblémáikkal is megkeressék őket, és ezáltal a szociális
kérdésekben is megfelelően tudják képviselni a fiatalokat, a fiatal diplomásokat, akik
a sajátos lakáselosztási rendszer következtében erre a képviseletre még inkább rászorulnak.
A könyvtári és általában a munkahelyi KISZ szervezet ha eleget tesz két fő kötele
zettségének: a fiatalok érdekképviseletének és a színvonalas szakmai programok szervezé
sének (ezáltal a munkahely lényeges problémáiba való beleszólás biztosításának), akkor
ellátta feladatát. Emellett, ha éppen igény van rá kulturális programokat is szervezhet, de
ez harmadlagos tényező.
Mindehhez természetesen arra is szükség van, hogy a fiatal diplomás ne vonakodjon
részt vállalni a KISZ munkában, és tudjon harcolni saját és a többi fiatal érdekeiért, mint
hogy ő a szellemi tőke, amit még csak befektettek és aminek meg kell térülnie.
(Az írások alapját képező' vizsgálódást HUSZÁR ERNŐNÉ vezette.)

Hélène Desvals: Comment organiser sa documentation scientifique c. könyvének illusztrációiból
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