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SZEMÉLYISÉG - A KÖNYVTÁROSOK MINT KÖZVETÍTŐK

BLACK, S. M.: Personality — librarians as communicators c. írásának alapján
0
CanadianLibrary Journal. 38.vol. 1981. 2 л о . 6 5 -7 1 .p .
tömörítvénye.
Különböző tanulmányok jelzik, hogy a kommunikációs dilemmákban a személyi
ségjegyek is szerepet játszanak. Elvárható, hogy egy hivatás — így a könyvtárosság is —
amelyben hangsúlyos szerepe van a közvetítésnek, sajátos személyiségprofilt kíván meg
a könyvtárosoktól. Több kísérlet született a könyvtárosok kívánatos, illetve aktuális
személyiségének felderítésére. A személyiség szubjektív világ, amely sokféle megnyilvá
nulást takar, s ennek a közvetítéssel kapcsolatos aspektusát nagyon nehéz, sőt meglehe
tősen irreális dolog lenne az egésztől elvonatkoztatni, leválasztani. A z viszont tény, hogy
a kommunikációs folyamat sikere nagymértékben függ a közvetítő személyiségtől és
természetesen a körülményektől is. A könyvtárosi munkakörben különös fontossága van
a sikeres információcserének, ezért kívánatos meghatározni — ha egyáltalán lehet — a
könyvtárosi személyiségjellemzőit és azok lehetséges hatását a kommunikációs folyamatra.
Valószínűleg nem egyfajta személyiség kívánalom létezik, hiszen sokféle intézménytípusban különféle munkakörök vannak.
A következőkben kísérlet történik azon dolgozatok összegyűjtésére és áttekintésére,
amelyeket az elmúlt 3 0 év során írtak a könyvtárosok és a könyvtár szakos hallgatók
személyiségjellemzőiről, illetve azon készségeikről, amelyek befolyásolhatják a közvetítés
sikerességét.
A vizsgálatok, a viták, a mérési eszközök sokfélesége erőteljesen összefügg azzal
a bizonytalansággal, hogy vajon miféle képzettségre van szüksége a könyvtárosnak, vagy
mi lenne a kívánatos számukra. Mennyire érvényesek a korai tanulmányok? Valóban meg
változtak a könyvtárosok? É s ha igen, akkor jobbak lettek a személyiség és a kommuni
káció tekintetében?
A z utolsó negyven év közművelődési könyvtárosait, férfiakat és nőket bizonytalan
nak, kisebbségi komplexusokkal küszködőknek, a társas helyzetekben rosszul alkalmazkodóknak, a vezetői jellemzőkkel kevésbé rendelkezőknek találták, mint az ellenőrző
csoportként vizsgált átlagos egyetemi hallgatókat. (Jelentős, hogy a vizsgáltak életkorának
átlaga 4 2 év volt, tehát amikor már érett személyiségekről beszélhetünk.)
Érdekes módon a férfiak és a nők nagyon hasonlónak mutatkoztak az általános
személyiségjellemzők tekintetében, beleértve a társas helyzetben mutatkozó alárendelő-

Könyvtári Figyelő 28(1982)5

Személyiség - a könyvtárosok mint közvetítők

517

dést is. Szabadidő-tevékenységeik között messze a legnépszerűbbek az ülő, magányos
(rádióhallgatás, olvasás) tevékenységek, és nem tartoznak közösségi szervezetekhez.
Hogyan tervezik munkájukat a könyvtár szakos hallgatók — ezt vizsgálta Douglass
és Bryan is — szak-, egyetemi- és közművelődési könyvtárakban. Képet rajzoltak a tipikus
könyvtárosról, tekintetbe véve a foglalkozás sztereotípiáit, ahogyan a laikusok és a könyv
tárosok látták.
Ebben a modellben a könyvtár szakos hallgatók rendszeretőbbek voltak, mint az
átlagos egyetemi hallgatók, lelkiismeretesebbek, konzervatívak, konformisták, introvertáltak, ellenállók a változással szemben, túlságosan kritikusak és óvatosak az emberekről
alkotott benyomásaikat illetően. Hiányzik a hatalomra vonatkozó motivációjuk, nem
akarnak vezetni, nem szociábilisak, és az emberekre vonatkozó érdeklődésük inkább
intellektuális s nem személyes jellegű.
Körültekintően járnak el benyomásaik megalkotásakor, inkább alkalmazkodnak
semhogy zátonyra. fussanak, s a kommunikációtól a másik pozíciójának felderítéséig
inkább tartózkodnak. Azokban a helyzetekben, ahol fölényben vannak (képzetlenebbek
kel, fiatalabbakkal szemben) hajlanak a túlzott kritikára is.
Douglass és Bryan különböző vizsgálati eszközöket használtak (MMPI illetve
G M IF ),* továbbá a pálya különböző szakaszain lévő könyvtárosokat vizsgáltak, mégis
hasonló eredményre jutottak. E z meglehetősen hitelessé teszi adataikat.

Főiskolai, egyetemi könyvtárosok
Tíz évvel később a főiskolai és egyetemi könyvtárosok személyiségét vizsgálták egy
másik módszerrel, a Ghiselli önértékelési skálával. M on ison t a személyiség és az elért
pozíció közötti kapcsolat érdekelte. Ez a tanulmány egyébként fontos hozzájárulást
jelentett a könyvtárosokról mint közvetítőkről és menedzserekről kirajzolódó kép
létrejöttéhez.
A Ghiselli teszt alapján egy meglehetősen jelentős csoport intelligensnek és önbizto
sítónak, önvédőnek mutatkozott, de nagyon hiányoztak a vezetési, ellenőrzési, a kezde
ményezési kvalitásaik. Egy további jelentős megállapítás volt a könyvtárosok önismereté
nek, önmegértésének alacsony színvonala. Kom oly nehézségeket okozott számukra pl.
amikor a kérdőívben önmagukat kellett jellemezni különböző helyzetekben.
A fentiek jelentőségének mérlegeléséhez nyújthat támpontot M aslow szükséglet
hierarchiája. Ebben a személyes szükségletek öt lépcsőn jelennek meg, s mindegyik maga
sabb szintű, mint a megelőző. Ezek a következők:
— egyensúlyra törekvés,
— biztonság keresés,
— szeretet-igény,

*

Minnesota Multiphasic Personal Inventory és Guilford-Martin Inventory of Factors személyiség
vizsgáló eljárások.
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— megbecsülés iránti szükséglet és végül,
— az önmegvalósítás igénye.
A legmagasabb szinten az egyén magabiztos, szorongásmentes, ezért felszabadultan
tevékenykedik, hatékonyabban közvetít.
A maslowi megközelítés értelmében a szóbanforgó könyvtárosok a harmadik szin
ten lévő csoportként jelennek meg, biztonságot és kötődést éreznek, de hiányt szenved
nek az ön- és az egyetemi közegben — a kollégáik becsülésében, értékelésében. Képtelenek
önmagukat meghatározni, s nagyon messze voltak attól az ideális állapottól, ahol a kom
munikációs csatornák optimálisan működhetnek.
Ha az emberek saját megítélésük szerint őszintén sikeresnek ítélik magukat, konflik
tusoktól és érzelmi feszültségektől viszonylag mentesek, csakis akkor képesek hatékonyan
összpontosítani a közvetítésre. A könyvtárosok döntő többsége elégedettnek tűnt önma
gával szemben, bár az idősebb hölgyek kevésbé érzik a közösséghez tartozóknak magukat,
mint a férfiak. Nem kedvelik a felügyeleti munkát, kerülik a kockázatok vállalását,
s természetesen ezek mind összefüggésben vannak az önbizalom hiányával is.
1958-b an , az egyetemi és főiskolai könyvtárosok sikeresebbnek érezték magukat
a pályán, mint 1948-ban a közművelődési könyvtárosok és a könyvtár szakos hallgatók.
Mégis szükségesnek tűnt a változás igényéről szólni közvetítői és vezetői készségeiket
illetően, különösen Wilkinson, J.
P. tanulmánya óta, aki a s
ságáról írva megállapította, hogy „a feladatok és a kommunikációs csatornák az egyén sze
mélyes érdekeltségének pszichológiai színvonalával vannak arányban” .

További dolgozatok
További tíz évvel később ismét tanulmányozták a könyvtárosok személyiségét

Plate, К. főiskolai, egyetemi könyvtárakban, Clayton, H. könyvtár szakos hallgatókat,
McMahon, A . és Presthus, R. pedig egyetemi-, közművelődési- és szakkönyvtárosokat is
vizsgáltak. A z említett vizsgálatok nyomán kibontakozó kép még kuszább, általában
kedvezőtlen és nem jelzi a könyvtárosok nyitott, rugalmas gondolkodásmódját, sem az
önmegvalósítást, sem pedig a felnőttek körében folyó hatékony kommunikáció magas
színvonalát.
McMahon tanulmánya inkább a könyvtárosok mikrokozmoszára vonatkoztatva
hiteles, hiszen Douglass-hoz hasonlóan az MMPI-t és az Allport-Vem on skálát* használta,
s a korábbi eredményekkel, illetve Morison adataival összhangban vannak megállapításai,
többek között a vezetői készségek hiányával kapcsolatban.
A z óvatos, ellenőrzött, nem túlságosan figyelmes, nem nagyon érzékeny könyvtáros
képe bontakozik ki Clay tonnák a New York-i egyetemen, könyvtár szakos hallgatók
körében végzett vizsgálatából. Különösen a férfiak dolgoztak jobban egyedül. A könyvtá

* A ttitű d s k á la az értékrend felderítéséhez.
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rosok ezen típusainak a közvetítéssel kapcsolatos implikációi egyértelműek. Clayton
vizsgálati alanyai átlagosak ugyan az önértékelés, az önelfogadás mértékében, de a változá
sokkal szembeni vonakodásuk bizonyított. A változás pedig feltételezi az alkotó vitát,
a motivációt, egyetértést és hatékony kommunikációt, s ők ezeken a területeken nyilván
valóan nem erősek.
Presthus vizsgálatának középpontjában a könyvtárosnak a változásokkal szembeni
alkalmazkodása állt, s eredményei — legalábbis ebben a tekintetben — világosak;
„a könyvtárosok döntő többsége kevésbé fogékony a változásokkal és az innovációval
szemben.” Am ikor pedig az előmenetelhez (az előléptetéshez) szükséges kritériumokat
kellett a könyvtárosoknak rangsorolniuk, akkor a leghangsúlyosabb válasz a technikai
tudnivalókra vonatkozott, s csak a megkérdezettek 2 2 százaléka érezte fontosabbnak az
interperszonális kapcsolatokat. Presthus tanulmányából kitűnik, hogy míg a könyvtárosok
jelentős része (87% ) szoros kapcsolatot óhajt a szakfelügyelettel, addig 4 7 százalékuk
nagyobb szabadságot és tetemes mértékű önállóságot szeretne. Ugyanakkor szinte vala
mennyien (89% ) fontosnak tartják az autonómiát.
A kommunikációra vonatkozó implikációk nem kedvezőek. A hatékony működés
tekintélyes mennyiségű autonómiát feltételez, továbbá önbizalmat, főleg ha felnőttekkel
folyó hatásos, megfelelő kommunikációra gondolunk. Nagyon kevés bizonyítékkal rendel
kezünk arra vonatkozóan, hogy ezen készségekkel rendelkeznek-e a könyvtárosok. A z
autonómiára vonatkozó vágy egyszerűen folytatása lehet az egyedül, magányosan végez
hető munka iránti óhajnak is. Ez utóbbi benyomást támogatja az a tény is, hogy a techni
kai kompetenciát előbbre valónak tartották a személyiségnél, továbbá egyharmaduk
ellenzi a változásokat, és nem tartja lehetségesnek az önmegvalósítást az adott munka
körben. A Maslow féle gondolatmenet szerint a szabad kommunikációt éppen ez a magas
szint (önmegvalósítás) segítené a legjobban, s ezért jelentős ennek hiánya abban a felmé
résben, ahol négy nagyváros különböző könyvtárainak 40 0 könyvtárosát vizsgálták meg.
A könyvtárak mindhárom típusában az igazgatók érezték leginkább önmegvalósí
tóknak magukat, úgy vélték, alkalmuk van érdekes dolgokat tanulni, és olyan területeken
haladhatnak előre, ahol a legjobbjukat nyújthatják.
Egy másik, egyetemi, főiskolai könyvtárak középvezetői körében végzett vizsgálat
ban az említettek felfelé mobilnak mutatkoztak, de ebben az esetben ez azt jelentette,
hogy hajlamosak voltak az ellentmondások megkerülésére, a tekintélyek tiszteletére,
inkább konformisták mint kreatívak voltak, szemben azokkal az agresszív, dinamikus
személyiségekkel, akik felfelé szintén mobilnak minősültek. Ilyen óvatos légkörben
a kommunikáció visszafogott lesz, amint ezt a következő idézet is világosan mutatja:
„a megkérdezettek 80 százaléka úgy érezte, hogy csak néha, vagy ritkán lehet felettesei
vel őszinte a könyvtári ügyekkel kapcsolatban” .
Miután az elmúlt húsz év felmérései bizonyos állandóságot, összhangot mutatnak,
joggal merül fel a kérdés, vajon a ma könyvtárosai is hasonló típusúak-e és ha nem, akkor
miben és hogyan térnek el a fentiektől?
A hatvanas években bőségesen volt könyvtárosi állás, s bizonyos tekintélye is volt
a pályának, de a hetvenes évekre már szűkültek a lehetős'' 4 , s ennek a könyvtárosképző
intézményekben bizonyos pozitív eredményei lettek: inkább azok kerültek be akik való-
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ban könyvtárosok akartak lenni. A kiválasztás alapelvei fontosabbakká és megfelelőbbek
ké váltak, de nincs bizonyíték a keresett, sajátos, mérhető személyiségjegyek — közöttük
a kommunikációs készség — kritériumként való szerepeltetésének jogosultságára. (Kanadá
ban pl. a felvételi követelmények főként az iskolás, intellektuális jellegű teljesítmények
hez kötődnek.)
A hetvenes évek könyvtárosai különbözhetnek ugyan ez elődöktől, de nem szükségszerű, hogy a változás feltétlenül javulást jelentsen tényleges kommunikációs hajlandó
ságuk terén.
D e Hart vizsgálatának eredményeiből tudjuk, hogy a képzés folyamán sikerül
általában az intellektuális készségeket javítani, de a kommunikáció és az emberi kapcsola
tok terén, csak azoknál volt hatékony az oktatás, akik már a könyvtárosiskolába belépve
is ezen készségek magas szintjével voltak jellemezhetők.

Újabban
A hetvenes években született ugyan néhány dolgozat a könyvtárosok jellemzőiről,
de egyik sem olyan átfogó, mint az eddig tárgyaltak. Emlékeztetnünk kell ugyanakkor,
hogy az egykori vizsgálatok alanyai (Douglass 1 9 4 8 , Morrison 1 9 5 8 és Presthus 19 6 8 )
hallgatók voltak, akik közül sokan feltehetően még ma is a pályán vannak.
M aslow és Harris elméletei foglalkoznak — az előző viták szellemében — a könyvtá
rosok kommunikációs képességével, amire őket egyébként munkájuk, társadalmi szerepük
és önszemléletük is ösztönzi.
Fontos a könyvtárosok számára, hogy sokan közülük szolgáltatói helyzetben
vannak, amelyben az egyén motivációs rendszere jelentős mértékben meghatái-ozza
a hatékonyságot a segítő jellegű kapcsolatokban.
R. részben alkalmazta a telje
sítménymotivációs elméletet abban a tanulmányában, amelyben az Egyesült Államok
főiskolai és egyetemi könyvtárosainak személyiségével foglalkozott 1978-ban.
Vizsgálati adatai, amelyek egyébként összhangban vannak Plate 1970-es és Cheda
19 7 6 -o s eredményeivel, azt mutatják, hogy a szak- és közművelődési könyvtárosoknál
nem magas a teljesítmény iránti szükséglet, de a szakfelügyelőknél már igen. Különösen
a hatalom iránti igény (a hatalomvágy) volt igen alacsony a könyvtárosok körében.

Vizsgálatok Nagy-Britanniában

Sladen, D. 1 9 7 1 -es adatai szerint az angol könyvtárosok jóval introvertáltabbak,
mint az átlag népesség. A kisebbségi érzéssel és önbizalomhiánnyal rendelkezők általában
észrevehetően visszafogják a kommunikációt.
E gy másik 1976-o s vizsgálatból tudjuk, hogy a megkérdezett könyvtárosok 5 3
százaléka a szervezeten belüli általános informáltságot elégtelennek tartotta. Amint
a szerzők írják: „ironikus tény, hogy egy olyan ágazatban, ahol az információ az alapvető
,cikk’ ilyen kevés figyelmet fordítanak a szervezeten belül a személyzet információs
igényeire” .
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A könyvtárosok személyiségét és kommunikációs készségét nem határozták meg
a hetvenes években sem elég világosan, ezért a legtöbb, amit ma tenni lehet, néhány, a
szakirodalomban és a szerző tapasztalatában már korábban felbukkant jellegzetesség,
személyiségjegy azonosítása, s mindezek értelmezése egy kommunikációs modell kere
tein belül.

Kommunikációs modell

A bemutatásra kerülő modellt (az úgynevezett Johari ablakot) két kutató fejlesztet
te ki az ötvenes években abból a célból, hogy a személyközi kommunikációs folyamatok
nak a csoporttudat alakulására vonatkozó szerepét vizsgálja.
A négy cellára osztott ablak a teljes személyiséget képviseli, a cellák mérete a sze
mélytől és a kommunikációs helyzettől függően változik. Nagyon fontos emlékeztetnünk
arra, hogy a négy cella dinamikus jellegű, s az egyik változása a másik háromban történő
változásokat is feltételez.

Johari ablak
én
ismerem
ismerik
mások
nem
ismerik

aréna
(színpad)
homlokzat

nem ismerem
vakfolt
ismeretlen

A modell egésze együtt kívánja megjeleníteni az egyénnek önmagáról való tudását,
önképét és azt, ahogyan mások látják, ismerik ugyanezt az egyént, továbbá ezek változá
sait a helyzetektől és a visszajelzésektől függően.
A z aréna az a teljesen nyüt tér, ahol minden megismerhetővé válik mások számára,
s ez a tartomány az önbizalom és az önelfogadás mértékével együtt növekszik. A homlok
zat, vagy kulissza mögött a bizonytalan „é n ” azokat a gyengeségeket, szégyellni való
információkat, tartalmakat rejti el, amelyek mások számára hatalmat biztosítanának
felette. A vakfolt a saját gyengeségeink iránti érzéketlenséget fejezi ki. Mások felfedezik,
de mi magunk nem ismerjük ezt a tartományt. (Egy érzékeny, tudatos én tanul a személy
közi kapcsolatokból, ezek alakító hatással vannak rá és az aréna ennek megfelelően növek
szik a vakfolt rovására.) A negyedik cella mindkét fél számára ismeretlen. A felnőtt, érett
személyiségnek lehetőleg redukálnia kell ezt a tartományt és képesnek kell lennie pozití
van reagálni a szokatlan helyzetekre, eseményekre.
Különböző típusú személyiségeknél más-más cella a domináns. Például nagy
homlokzattal dolgozik az inteijúkészítő, a teknősbéka típusú (lassú, nehezen megközelít
hető stb.) személyiség nagy ismeretlen területtel rendelkezik, jelentős mértékű vakfolt
esetén az „elefánt a porcelánboltban” helyzet áll elő, s az aréna dominanciája az ideális
esetet jelentené.
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Ismételten hangsúlyozni kell, hogy a teljes ablak egyrészt a szituációktól függően
változik, másrészt átfogó jellegű változások is előidézhetők benne.
A leírás az általános típusokra vonatkozik, utalással arra a kommunikációs jellem
zőre, ami valamennyi tényező megléte esetén feltehetően dominánssá válik. Ez azért
lényeges, mert a kommunikáció bizonyos típusa általában hasonló választ vált ki.
A következőkben arra teszünk kísérletet, hogy a legegyértelműbben feltárt jellem
vonásokat összekapcsoljuk a személyközi kapcsolatok stílusával és a kommunikáció leg
valószínűbb minőségével.
1948-ban Douglass a könyvtár szakos hallgatókat rendszeretőbbeknek, lelkiismere
tesebbeknek, konzervatívabbaknak, konvencionálisabbaknak és a változásokat kerülőbbeknek találta az átlagos hallgatóknál, hiányzott belőlük az alkotó- és vezetői készség,
továbbá a társulási hajlandóság (a szociabilitás) is.
A későbbi vizsgálatok közvetlen vagy közvetett módon sok mindent újra felszínre
hoztak ezekből a személyiségjellemzőkből. Például az intraverzió faktort többen is meg
erősítették (
on
ah
M
c91 6 7 , Presthus 19 6 8 és Sladen 1 9 7 1 ) . E z viszont kis arénával és
viszonylag nagy homlokzattal, és/vagy nagy ismeretlen területtel jár együtt.
Néhány további tanulmány állítása szerint a könyvtárosok szívesebben dolgoznak
egyedül, mint egy csoport tagjaként, s ez ugyancsak kis arénát és nagy homlokzatot jelez.
Ezek a tendenciák a tájékoztató könyvtárosok körében — ott, ahol az olvasókkal folyta
tott érintkezések külön jelentőségre tesznek szert — elfogadhatatlanok. (
19 6 8 ,
Sergean 19 7 6 ).
A kommunikációt gyakran a változás iránti vágy motiválja. A változásban, a fejlő
désben érdekeltek feltétlenül tökéletesíteni fogják kommunikációs készségeiket, s akikből
az ilyen irányú érdeklődés hiányzik, nyilvánvalóan nem tesznek így. Tehát kezdeménye
ző, dinamikus vezetőkre lenne szükség, ü g y tűnik azonban nincs belőlük elég a pályán és
sajnos a változás iránti szükségletet sem lehet mindenhol tapasztalni.
Ugyancsak jól ismert tétel, hogy önmagunk elfogadása, az önbizalom — ami egyéb
ként növeli az arénát — kihat a másokkal való kapcsolatainkra is.
A szakirodalomból viszont kitetszik, hogy a könyvtárosok jórészt elégedetlenek
a közösségben elfoglalt helyzetükkel.
Ezek a problémák szintén az ismeretlen terület és a homlokzat növekedését, érte
lemszerűen egyúttal a hatékony kommunikáció esélyeinek csökkenését eredményezik.
A pálya nem vonzza a rendkívüli interakciós készségekkel, kezdeményező erővel,
rugalmassággal és a másik egyént meghallgatni tudással rendelkező embereket, ráadásul
a képzőintézmények sem válogatják ki az ilyeneket.
A könyvtárosképzésben az utóbbi években hangsúlyozzák az elmélet és az intellek
tuális aktivitás fontosságát a gyakorlati tudnivalókkal szemben. Valószínűleg ezzel is
összefügg az a tény, hogy a frissen végzettek az első munkahelyet várakozásaiktól jelentő
sen különbözőnek találják. Alig mondható meglepőnek, hogy a munkahely és a formális
képzés közötti, illetve a terep és az új könyvtáros elvárásai közötti szakadék gyakran
kommunikációs problémákhoz és sikertelenséghez vezet. A hatékony, pozitív kommuni
káció egyik lényeges előfeltétele a motívumok, az attitűdök és az érdeklődés bizonyos
mértékű megfelelése.
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A könyvtáros társadalomnak szembe kell néznie a vonzó, intelligens emberek
dilemmájával, nevezetesen: büszkék munkájukra és érdekesnek tartják azt, de általában
nem kommunikálnak túlságosan jó l, s a vezetéssel és a változásokkal szemben is tartózko
dóan viselkednek.
A könyvtárosképző intézményeknek kulcsszerepe van a pályára kerülők kiváloga
tásában. Amíg viszont a könyvtárosképző intézmények el nem ismerik, hogy az olvasószolgálat, a közvetítés (a kommunikáció), a személyközi kapcsolatok stílusa legalább
olyan fontos, mint a katalogizálás, s e felismerés következményei nem jelennek meg
a képzésben, addig sem a könyvtárosok személyisége, sem pedig közvetítői készségeik
nem fognak megváltozni.
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