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A KÖNYVTARAK SZEMÉLYZETI POLITIKÁJÁNAK PROBLÉMÁI

ORBÁN ÉVA

1984-ben a Művelődési Minisztérium könyvtári osztálya felkérésére a Könyvtártu
dományi és Módszertani Központ útmutatót állított össze „A könyvtári és információs 
intézményi munkakörök képesítési követelményeidnek1 megállapításához. Bár a doku
mentumot mindennapi gond szülte igény hívta életre, nevezetesen az, hogy a besorolásra, 
bérezésre vonatkozó rendelkezések keretjellegük miatt nem adnak egyértelmű útbaigazí
tást a konkrét esetek elbírálásához, a szakmai viták három fordulója után kialakult és 
közzétett végső változat kevesebbet és többet nyújt a vártnál. Kevesebbet, mert konkrét 
kulcsszámok megadása helyett csak közvetett segítséget ad az átsorolás munkálataihoz, 
és többet, mert a munkakörök és a képzettségi szintek egymáshoz rendelésével a hosszabb 
távra szóló személyzeti munka segédlete kíván lenni. Nem hallgathatjuk el, hogy ez utóbbi 
tekintetben sem százszázalékos. Egyrészt — elsősorban az információs intézményekben 
előforduló munkafeladatok terén -  kiegészítésre szorul. Másrészt a szakmai megbeszélé
sek alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a munkakörök és a képesítések önmagukban, külön- 
külön is számos bizonytalanságot hordoznak, egymással való megfeleltetésük során pedig 
óhatatlanul szembe kell néznünk a munkaerőpiac egyensúlyzavaraival: reális követelmé
nyek csak ott támaszthatók, ahol a teljesítés feltételei adottak, a könyvtáros-információs 
szakemberellátottság pedig nem kecsegtet zökkenőmentes személyzeti fejlesztéssel. Még
sem lenne célszerű a kereslet—kínálat aránytalanságainak alárendelni a szakmai kívánalma
kat; ezért közelíti az útmutató elvárásait az ideálishoz, abban a reményben, hogy az aján
lásokká szelídített követelmények is kedvezően hatnak a személyzet összetételének ala
kulására, és hosszú távon teljesítésükre ösztönzik mind a könyvtárakat és az információs 
intézményeket, mind a fenntartókat.

Az útmutatókészítés apropóján számos olyan kérdés merült fel a szakmai vitákon, 
amelyek messze túlmutattak a közvetlen feladaton, és amelyekben tetten érhető a sze
mélyzeti munkával kapcsolatos problémák elméleti kidolgozatlansága és gyakorlati elha
nyagoltsága. A körülmények szorításában hajlamosak vagyunk az „ez van, ezt kell szeret
ni” politikát követni, és a személyzeti kérdéseket a szakmától többé-kevésbé idegennek 
tekinteni. Nincs magyar nyelven egyetlen olyan munka sem, amely a könyvtárak és infor
mációs intézmények személyzeti politikájának, a könyvtáros-informátor pálya jellemzői
nek kimerítő elemzését adná, amikor külföldön a „personnel management” már-már ön
álló diszciplínává fejlődött. Itt nem vállalkozhatunk a kidolgozásra váró témák kimerítő 
felsorolására, de talán hasznos lehet összefoglalni a munkakörök és a képzettségi követel
mények összekapcsolása során felmerült bizonytalanságokat, és az ezekből következő 
feladatokat.
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A munkaerőpiac

A munkaerőpiac — a könyvtár- és információügy és az egyes intézmények szintjén 
egyaránt — meghatározó szerepét a személyzet mennyiségének és minőségének alakulá
sában nem szükséges külön bizonyítani. A ,,piacon” ható erők értékelő feltárása kötetnyi 
tanulmányt igényelne. Érzékeltetésükre most csak néhány adalékot villantunk fel az 
utóbbi évek vizsgálati eredményeiből.

A Heves megyei munkaerőfluktuációval foglalkozó tanulmány bevezetője pontosan 
megfogalmazza a ,Jcínálat” hiányát, ami a szakemberellátás területi egyenetlensége miatt 
elsősorban, bár nem kizárólagosan, a vidéki könyvtárakat sújtja: ,,Országos tapasztalat 
a könyvtárosok gyakori cserélődése, s az elmúlt időszakban a fluktuáció erőteljesen érző
dött a megyében is. A belépő új könyvtárosok zöme szakmai képesítéssel, könyvtári gya
korlattal nem rendelkezik, ... előbb-utóbb elvégzik az alapfokú könyvtárosi tanfolyamot, 
ez azonban elégtelen a megfelelő könyvtárosi munka ellátásához.” 2 Mit tehet az intéz
mény, ha gondot okoz neki az álláshelyek betöltése? Megelégszik a kevésbé képzett jelent
kezővel, a gyengébben dolgozó munkatárssal, ezzel újabb terheket rakva a felkészültek és 
a megszállottak vállára. Arra, hogy kedvezőbb feltételeket teremtve megtartsa vagy éppen 
vonzza a megfelelő szakembereket, igen kicsi az esélye. A könyvtáros számára (aki más 
képesítéssel is rendelkezik) vonzóbb lehet az iskola (ahol a nyári szünet áldása mellett 
immár a fizetések is jobbak), vagy bármilyen más jobban fizető, kevésbé strap ás”, meg
becsültebb pálya. A konkurrencia a kereslet oldalán azonban nemcsak a pályán kívülről 
jelentkezik: a különféle típusú könyvtárak és információs szervezetek lehetőségei, műkö
dési sajátságai több szempontból is szinte eleve meghatározzák azt, hogy milyen személy
zetet vonzanak. Ha a béreket, a munkafeltételeket (elhelyezés, szociális körülmények, 
munkabeosztás), a mikrokörnyezet -  felettesek, használók -  értékítéletét (mint a szak
ma társadalmi presztizsének „húsbavágó” megnyilvánulásait) vesszük figyelembe, a ren
delkezésre álló adatok és tapasztalatok azt sugallják, hogy a községi könyvtárak a legke
vésbé „vonzó” munkahelyek, és ezt igazolni látszik közismert és idült káderproblé
májuk. 3 A „legvonzóbb” címre valószínűleg a szakkönyvtárak pályázhatnak még akkor 
is, ha kis, vidéki vállalat részei, nemcsak az egyműszakos beosztás és a jobb fizetés miatt3, 
hanem azért is, mert itt többnyire partnernek tekintik a könyvtárost.4 Összegezve - s a  
munkakörök képesítési követelményeihez visszakanyarodva — úgy tűnik, kevés könyv
tár és információs intézmény van olyan helyzetben, hogy szigorúan ragaszkodhat a 
„megfelelő embert a megfelelő helyre” elvéhez.

Ebből adódik egy sor (költői) kérdés, melyeknek megválaszolására a gazdasági 
szakemberek és az igazgatási,szakmai vezetők hivatottak. Tényleg nem lehet a jelenlegi 
keretek között ösztönzőbbé, vonzóbbá tenni a bérezést? Valóban meghaladja anyagi le
hetőségeinket a munkakörülmények és a szolgáltatási feltételek legalább elfogadhatóvá 
tétele? Vajon nem térülnének meg ezek a befektetések a szolgáltatások minőségének 
javulásával? stb.

Az viszont prózai tény, hogy ha a munkaerőpiacot próbálnánk álaposabb elemzés 
alá venni, a fentebb mondottakhoz szűk körben szerzett tapasztalatokon, sejtéseken és 
hiányérzeteken kívül nem tudnánk sokat hozzátenni, pedig — és ez sem szorul külön bi
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zonyításra -  megalapozott személyzeti politikát és tervszerű munkaerőgazdálkodást 
kellő adatok és jól működő információs csatornák nélkül aligha lehet folytatni.

Milyen adatokra lenne szükség? A kereslet globális és differenciált leírásához, eset
leg a fejlődési trendek felvázolásához például jó lenne ismerni — területi és idősoros meg
közelítésben is — a könyvtárak és információs intézmények, valamint az információ
vagy háttérszolgáltatásokkal foglalkozó egyéb szervezetek (gmk-k, vállalati információ- 
ellátók, szoftver-fejlesztők, információs rendszerszervezők, teletext/videotex rendszerek 
stb.) számát, típus és méret szerinti megoszlását (a személyzeti igényeket meghatározó 
sajátosságuk például az elaprózottság!), a személyzet mennyiségét és belső arányait 
(szakképzett-szakképzetlen, különböző feladatkörökben foglalkoztatottak, főfoglalko
zású, részfoglalkozású, megbízással/szerződéssel foglalkoztatott stb.), figyelembe véve 
az ún. alternatív pályákat (tömegkommunikáció, propaganda, szabadúszás stb.) is. A 
könyvtárak központi nyilvántartása és a statisztikákban feldolgozott adatok csak töredé
kesen adnak választ e kérdésekre, és teljességgel mellőzik azt a szférát, amely a klasszi
kusan értelmezett könyvtári-információs rendszeren kívül esik, akár mint konkurrens, 
akár mint — ha úgy tetszik -  integrálandó terület. 5

A kínálat feltérképezése és tervezése természetesen igényli a fenti személyzeti ada
tokat, de szükség van a pálya és a képzés jellemzőinek feltárására is. Ismernünk kellene 
a munkaerő valamennyi ,,életjelenségét” : a kor és nem szerinti összetételt, a beosztottak 
és vezetők arányát, a pálya alakulásának törvényszerűségeit (ha vannak ilyenek6), a fluk
tuáció szabályait és mértékét, a tipikus „elcsábító” szakmák vonzerejét, a megbízás
sal/szerződéssel elvégzett feladatok mennyiségét. Ide tartoznának a képzési rendszer ada
tai is7 : a végzettek száma, megoszlása, a képző és továbbképző intézmények kapacitásá
nak alakulása, a vonzáskörzetek és elhelyezkedési „térképek” felvázolása, a képzés stuktú- 
rájának és a kereslet feladatkörök szerinti belső arányainak összevetése stb.

Ha a felsorolás nem is teljes, ahhoz mindenesetre elégségesek lennének ezek az ada
tok és a hozzájuk kapcsolódó szociológiai vizsgálati eredmények, hogy ne csak szubjektív 
hiányérzeteinkre hagyatkozva tudjuk megmondani, milyen képzési formák bővítendők a 
várható igények kielégítésére, hogyan alakítsuk a pályát, hogy „versenyképes” legyen stb. 
A részletekbe menő vizsgálódások pedig a helyi (intézményi) tervezést támogatnák. Foly
tatni kellene a szórványos kezdeményezéseket. Az alternatív információs pályákról meg
jelent egyes dolgozatokon8 túl például szükséges lenne egy e témáról szóló state-of-the-art 
jelentésre, továbbá egy lényegre törő fejlődésrajzra és prognózisra a hazai információ- 
ügyről. A képzés körül zajlott viták9 konstruktív elemeit tovább kellene fejleszteni. És 
így tovább.

A munkaerőpiac alakulását jelző adatok és tanulmányok a szaksajtóban, statisztikai 
összeállításokban, gyűjteményes, esetleg önálló kötetekben jelennek (jelenhetnének) meg. 
E téren talán a primér ifnromációk felkutatására érdemes nagyobb figyelmet fordítani. 
Nem lenne érdektelen például a megyei adatok közkinccsé tétele.

A munkaerő tényleges áramlását segítő csatornák fejlesztése, új megoldások kialakí
tása már nehezebb feladat. A szakma zártságát jelzi, hogy nyilvános pályázatok jószerével 
csak a kevesek által figyelemmel kísért Művelődési Közlönyben, esetlegesen a MKE értesí
tőjében, no meg az egyetem és a főiskolák dékáni hivatalaiban jelennek meg. Ezek a pá
lyázatok a megüresedett állásoknak csak egy részét ölelik fel. (Külön problémát jelent a
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hirdetések megfogalmazása, túlzott szűkszavúsága.) Az álláshelyek többségét személyes 
ismeretségek, ajánlások alapján töltik be, és az állást keresők is főként az „informális” 
csatornákon át tájékozódnak. Egyelőre kihasználatlanok az álláshirdetésekkel foglalkozó 
tömegkommunikációs eszközök. Követendő útnak látszik egyes képző intézmények gya
korlata, hogy maguk házasítsák ki” végzőseiket azon intézmények megkeresésével, 
amelyek feltehetően alkalmazni tudnák a -  pontosan meghatározott felkészültségű -  
végzett hallgatókat. Az általánossá váló és személytelenebb hirdetési rendszer persze ala
posabb felvételi procedúrát kivánna: a jelölt jobb megismerését és a leendő munkahely 
mélyebb előzetes bemutatását, és ezzel olyan módszerek bevezetését, amelyek a mi terü
letünkön még nem bevettek. 1 0 , 1 1

A munkakörök

A munkakörök problematikája -  gondoljunk a felsőfokú képesítéssel ellátott admi
nisztratív-technikai feladatok tömegére vagy a képesítés nélkül végzett szakmai tevé
kenységekre1 2 -  alig-alig választható el a munkaerőpiac alakulásától. Ha most mégis 
viszonylag önállóan kezeljük a munkakörökkel kapcsolatos általános és a személyzeti 
politikát érintő — helyenként tán még banálisnak is minősíthető -  gondokat, ennek 
az az oka, hogy e téren viszonylag könnyen léphetnénk előre vezetési-szervezési kultú
ránk javításával.

Többnyire általánosságban esik szó a munkakörökről, ezért a több síkon is érvé
nyesülő értelmezési nehézségek ritkán bukkannak a felszínre. Világos előttünk a fel
dolgozó, a tájékoztató, a gyermekkönyvtáros stb. munkája; csak akkor bizonytalanodunk 
el, ha X feldolgozó, Y tájékoztató munkaköre, vagy a szakreferens, a decimátor, a folyó- 
iratos stb. kerül szóba. A konkrét munkakörök tartalmukban és elnevezésükben egyaránt 
mindig egyediek, s éppen ez a jellegzetességük sikkad el az általánosító tárgyalás során.

A munkakörök tartalmában természetes változatosságot okoz az intézményrend
szer sokszínűsége: a könyvtártípusok eltérő funkciói eltérő munkafolyamatokkal (követ
kezésképpen más és más munkaköri együttesekkel) teljesíthetők; a szervezet mérete, 
összetettsége nem kevésbé fontos meghatározója a munkaköröknek. Az egy-két-három 
személyes könyvtárakban1 3 (részlegekben) „mindenesekről” lehet csak beszélni, differen
ciált munkamegosztásról és ennek megfelelő munkakörökről nem, A mindenesnek viszont 
a legmagasabb szakképzettségre van szüksége, még akkor is, ha munkaidejének 80%-át 
adminisztratív-technikai feladatok töltik ki, legalábbis addig, ameddig a szakképesítést 
gazdag és fejlett technikát alkalmazó központi szolgáltatás-kínálattal nem lehet 
kiváltani.

A munkaerőpiac zavarai miatt elkerülhetetlen vonása munkaköreinknek a személy- 
reszabottság. Sajnos, többnyire nem arról a jó értelembe vett „egyéniesítésről” van szó, 
amely a személyes adottságoknak a szervezet érdekében való maximális kiaknázását segíti 
elő. Még csak nem is a munkaminőség (quality of work life) mozgalom munkakörgazda- 
gítási, humanizálási erőfeszítéseiről. Egyszerűen arról, hogy gyakran könnyebb a betölten
dő munkakört a jelentkező felkészültségéhez igazítani, és ennek következtében a többi 
munkakört, esetleg az egész részleg működési rendjét átalakítani, mint határozott igénye
ket támasztani, és a megfelelő munkaerőt megtalálni. Veszélyes ez a gyakorlat, mert nem
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a szükséges és átgondolt változtatásokat, a feladatok tervszerű váltogatását célozza, így 
a lelkesek túlterheléséhez, a szervezet labilizálásához, a munka és a szolgáltatások minő
ségének romlásához vezet.

A munkakörök elnevezésében mutatkozó eltérések kisebb problémát jelentenek, 
hiszen — nevezzék osztályozónak, szakozónak vagy decimátornak — a feladatok tisztá
zásával mindig egyértelművé tehető a jelentésük. A terminológiai „káosz” csak akkor za
varó, ha általánosabb érvénnyel akarunk a munkakörökről beszélni, e ponton segítségre 
alig számíthatunk: nincs olyan hazai segédlet, amely a munkakörök egységes kialakításá
hoz, kezeléséhez és megszervezéséhez támpontot adna. (A 2/1980. (III. 14.) KM számú 
rendelettől eltérően a korábbi utasítások némelyike14  megpróbálkozott néhány köz- 
könyvtári munkakör vagy munkafeladat felsorolásával.)

Az eddigiekből következően a munkakörök megragadásához nem elegendő a meg
levő munkaköri leírások begyűjtése és rendszerezése, továbbá némi terminológiai egysé
gesítés. Mire lenne szükség? Kidolgozható lenne például a szakképesítést nem igénylő és 
a szakképesítés különböző szintjeihez, illetve a tartalmához kötött feladatok jegyzéke15. 
Még hasznosabb lenne egy olyan összeállítás16, amely egy intézménytípust (pl. a közmű
velődési könyvtárakat) vesz célba, s teljes szervezeti elemzést, részletekbe menő szerveze
ti és munkaköri modelleket ad, leírva a szervezeti egységek lehetséges viszonyait, a mun
kamegosztás módozatait stb. Végül kialakítható lenne egy olyan rugalmas feladatsor, 
melyből tetszés szerint állíthatók össze a munkakörök. (A cikkünk elején említett útmu
tatóban az egyes munkakörök szakképzettségi követelményeinek meghatározásánál ezt 
a módszert igyekeztünk alkalmazni.) Ez utóbbi munkálat során két akadályt kell le
küzdeni : 1 . nincs olyan korszerű hazai könyvtár- és információtani kézikönyv, amelyre 
biztosan lehetne támaszkodni, különösen a Sallai-Sebestyén-féle kézikönyv megjelenése 
óta kialakult—átalakult munkafolyamatok tekintetében; 2 . milyen terjedelmű művele
tekre bontsuk a munkafolyamatokat, azaz mely feladatokat tekintsük a munkakörök 
tovább nem bontható elemeinek. (Egy ilyen elemzés nyomán valószínűleg meghatároz
ható viszonylag kis számú művelettípus; ez tovább egyszerűsítené a munkafolyamatok 
és a munkakörök leírását.)

A munkaköri leírások komoly szerepet tölthetnének be az intézményi személyzeti- 
szervezeti politikában. Ehhez azonban először ki kell tágítanunk a közfelfogást, amely 
a munkaköröket kizárólag feladatok együtteseként értelmezi. A feladatok (amelyekhez 
mellesleg meghatározott — esetleg egyedi -  eljárások is tartoznak) nem láthatók el meg
felelő hatáskör és illetékességi kör nélkül. Másrészt a feladatok elvégzéséről számot kell 
adni; a követelményeket, az ellnőrzés módszereit, kereteit azonban szinte sohasem rög
zítik. A munkakörök tartalmát mindezek az összetevők együttesen alkotják, és ezek is 
ugyanolyan pontosan leírandók, mint az adminisztratív adatok (a munkakör neve, a szer
vezeti egység neve, a leírás készítésének időpontja, a munkakör betöltésének képesítési, 
gyakorlati és egyéb feltételei stb.). A munkakörök ilyen értelmezése esetén a munkaköri 
leírásokban pontosan tükröződni fog a feladatmegosztás, a szervezeti kapcsolatok rend
szere, a munkavégzéssel kapcsolatos információk áramlásának útja stb. (A különböző 
időpontokban készült leírásokból a szervezet változása is nyomon követhető.) Az így 
elkészített munkaköri leírásoknak nagyon kedvező hatása lehet a szervezet légkörére, 
a dolgozók közérzetére: a pontosan kijelölt feladat,hatás- és illetékességi körök elejét
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veszik számos súrlódásnak, a részletes (és a munkatervekben is megmutatkozó) mennyi
ségi és minőségi követelmények csökkentik a megítélés szubjektivitását, s voltaképpen a 
felelős munkavállalásnak is elengedhetetlen feltételei.

Az ilyen részletekbe menő munkaköri leírások ugyanakkor feltételezik a szervezet 
egészének tudatosabb működtetését, a működést szabályozó dokumentumok kiadása és 
a személyzeti döntések meghozatala előtt a funkció, a szolgáltatások, a munkafolyama
tok, a munkaszervezet lánc végiggondolását. A munkakörök rendszerben való kezelése 
talán segít kivédeni a személyreszabottság szervezetbomlasztó mellékhatásait, és fel
tétlenül támogatja a személyzeti tervezést a munkaerőszükséglet pontos előrejelzésével.

A fentiekben azokat a problémákat próbáltuk meg felvillantani, amelyekkel a mun
kakörök képesítési követelményeinek meghatározása során foglalkoznunk kellett. Ezek 
a problémák mind arra intenek, hogy a személyzeti politikát a szakmai feladatok része
ként kell kezelnünk, hogy közösen kell gondolkodnunk azon, miképpen lehetne a 
munkaerőpiacot tervszerűbben fejleszteni, a képzést korszerűsíteni, szervezési-vezetési 
kultúránk színvonalát emelni, és egyáltalán emberi erőforrásainkkal több tisztelettel és 
ésszerűbben bánni.
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