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Eszenyiné Borbély Mária 

Közkönyvtári digitális kompetencia-körkép 
2019: Különböző végzettséggel rendelkező 
könyvtári szakemberek digitális készségeinek 
vizsgálata 

A társadalomtudományok területén kutató szakembereknek ritkán adódik arra lehetősé-
gük, hogy egy reprezentatív empirikus vizsgálatot alapvetően azonosnak tekinthető mintán 

viszonylag rövid időn belül megismételhessenek, és ezáltal igazolhassák az első eredmé-
nyek érvényességét vagy éppen ellenkezőleg, érvénytelenségét. Az EFOP-3.3.3-VEKOP-16-
2016-00001 „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” pályázati konstrukció kere-

tében, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gondozásában megvalósuló „Az én könyvtáram” 
című kiemelt projekt lehetővé tette, hogy a projektcélokhoz igazodva a közkönyvtárakban 
dolgozó könyvtári szakemberek digitális kompetenciaállapotát két, egymást két év különb-

séggel követő felmérés is feltárja. 

Tárgyszavak: információs társadalom; digitális technika; technikai kultúra; 
információs műveltség; könyvtáros; iskolai végzettség 

Mindkét vizsgálat reprezentatívnak tekinthető a 
közkönyvtári körre. A 2017-es kikérdezéses eljá-
rásban 1786, a 2019-es felmérésben pedig 1868 
könyvtári szakember vett részt a különböző telepü-
lési könyvtárakból. A vizsgálat eredményeként 
rendkívül gazdag adathalmaz áll rendelkezésre, 
amely lehetővé teszi a könyvtári szakemberek 
digitális készségeinek pontos megismerését, a 
fejlesztendő területek meghatározását, vagy akár 
célzott szakmai továbbképzések szervezését is.    
 
Jelen tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, 
hogy az eltérő végzettségek milyen hatást gyako-
rolnak a digitális kompetenciaszintre. Továbbá 
arra, hogy a 2019-es felmérés eredményei igazol-
ták-e a 2017-ben tapasztaltakat, miszerint a felső-
fokú szakirányú könyvtáros végzettségnek, a 
könyvtáros diplomának minden egyes digitális 
kompetenciaterületen erőteljes kompetenciaszint 
növelő hatása van. [1]  
 
A felmérésben résztvevők életkori megoszlása a 
mindennapok könyvtári gyakorlatában tapasztalt 
arányokat tükrözi vissza. A húszas és hatvanas 

éveikben járók létszámaránya azonos, 7–7 száza-
lék, a harmincasoké 30, a negyvenesek és ötve-
nesek aránya pedig 32–32 százalék.  
 
A 2017-es vizsgálat egyik tanulsága az volt, hogy 
a közkönyvtárakban a végzettségek palettája még 
annál is színesebb, mint azt előre feltételezni lehe-
tett. Sokan dolgoznak könyvtári szakemberként 
könyvtáros szakképzettség nélkül, ahogyan azt a 
kulturális törvény számukra lehetővé is teszi. A 
törvényi megfogalmazás szerint: „Könyvtári szak-

ember: a könyvtáros, a könyvtári informatikus, a 

könyvtári asszisztens, a segédkönyvtáros továbbá 

a könyvtári feladatok ellátásához szükséges más 

felső- vagy középfokú végzettséggel rendelkező 

személy. A könyvtáros felsőfokú szakirányú vég-

zettséggel rendelkező szakember.” [2] 
 
Az előbbieket megfontolva a 2019-es felmérésben 
már a végzettséget leíró opciók sorában a nem 
szakos egyetemi végzettség és a nem szakos 
főiskolai végzettség is szerepelt. Az első táblázat 
tartalmazza a válaszadók végzettség szerinti meg-
oszlását. 
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1. táblázat  
A válaszadók végzettség szerinti megoszlása 
 

Végzettség Létszám 

(fő) 

Arány 
(%) 

Könyvtáros egyetemi (új rendszerben MA, könyvtárpedagógia tanár) 241 13 

Könyvtáros főiskolai (új rendszerben BA, ide értendő a tanítóképzők könyvtár 
szakkollégiuma is) 

654 35 

Nem szakos egyetemi végzettség és könyvtáros egyetemi 24 1 

Nem szakos egyetemi végzettség és könyvtáros főiskolai 47 3 

Nem szakos egyetemi végzettség és segédkönyvtáros 76 4 

Nem szakos egyetemi végzettség és asszisztens 12 1 

Nem szakos főiskolai végzettség és könyvtáros egyetemi 28 1,5 

Nem szakos főiskolai végzettség és könyvtáros főiskolai 93 5 

Nem szakos főiskolai végzettség és segédkönyvtáros 119 6 

Nem szakos főiskolai végzettség és asszisztens 51 3 

Érettségi és segédkönyvtáros 166 9 

Érettségi és asszisztens 89 5 

Nem szakos egyetemi végzettség 34 1,5 

Nem szakos főiskolai végzettség 71 4 

Érettségi 114 6 

Egyéb 41 2 

Összesen 1860 100 

 
 
A felmérés módszertani alapja a DigComp keret-
rendszer legújabb verziója, a 2.1-es volt. A 2017-
es felmérésben használt DigComp 1.0 három jár-
tassági szintet tartalmazott, míg a legújabb verzió 
már egy negyedik szintet is bevezetett, a mester-
szintet. Alapvető különbségnek tekinthető, hogy a 
haladó szintű jártasság a korábbi attribútumok 
mellett már a mások segítésének képességét is 
magába foglalja, a mesterszinten pedig elvárás-
ként fogalmazódik meg a meglévő tudás felhasz-
nálása a szakmai gyakorlat fejlesztésére, valamint 
a szakmai innováció képessége is. Az öt kompe-
tenciaterületen alapvető tartalmi változást nem 
eredményezett a keretrendszer többszöri megújí-
tása, azonban három terület megnevezése módo-
sult. Az információ kompetenciaterület megneve-
zése információs és adatműveltség, a kommuniká-
ció kompetenciaterületé kommunikáció és együtt-

működés, a tartalom-előállítás új elnevezése pedig 
a digitális tartalom-előállítás lett. [3] A tanulmány-
ban a digitális tartalom-előállítás helyett a tartalom-
fejlesztés megnevezés szerepel, kerülendő a ter-
minológia használatából adódó félreértés lehető-
ségét, mivel a kompetenciaterület egyik kompe-
tenciája a tartalom-előállítás.  

A 2019-es felmérés átfogó eredményei 

 
A felmérés általános eredményeit az 1. ábra tar-
talmazza. A DigComp keretrendszerrel értékelhető 
öt kompetenciaterület közül az információ- és 
adatműveltség területén bizonyultak leginkább 
kompetenseknek a könyvtárosok. Haladó vagy 
mesterszinten 55 százalékuk áll, alapszintű infor-
mációkezelési kompetenciákkal 13 százalékuk 
rendelkezik. A digitális környezetben történő kom-
munikáció és együttműködés a közkönyvtári szak-
emberek 41 százalékának haladó vagy mester-
szintet elérő kompetenciája, míg minden ötödik 
alapjártasságot birtokol ezen a területen. A prob-
lémamegoldás, tartalomfejlesztés és biztonság 
kompetenciaterületeken közel azonos az egyes 
jártassági szintek aránya. A haladó-és mesterszin-
ten állók arányát tekintve a biztonság kompeten-
ciaterület bizonyul a leggyengébbnek, azonban az 
alapjártassággal rendelkezők mértékét figyelembe 
véve a tartalomfejlesztés áll az utolsó helyen a 
készségterületek sorrendjében. Az egyes kompe-
tenciaterületek valós állapotát csak a hozzájuk 
tartozó egyes kompetenciák elemzésével lehet 
hitelesen feltárni. 
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1. ábra Digitális kompetencia 2019 
 
A végzettség és a digitális kompetenciaállapot 
összefüggései 
 
A könyvtárosság alapvetően segítő hivatás, amely 
gyakorlása során a használók támogatása minden, 
a könyvtárak illetőségébe tartozó területen alapve-
tő elvárás. A digitális készségek fejlesztése, az 
ehhez szükséges szakmai segítség megadása 
pedig már jogszabályi kötelezettsége is valameny-
nyi nyilvános könyvtárban dolgozó szakembernek. 
[2] Ezek a feladatok egyértelműen megkövetelik a 
könyvtárosoktól, hogy átlag feletti digitális készsé-
gekkel rendelkezzenek. Figyelembe véve, hogy a 
DigComp alapvetően az átlagpolgár digitális jár-
tasságának feltárására készült, és a négy nagy 
jártassági szint közül a haladón jelenik meg elő-
ször mások segítésének a képessége, jogos elvá-
rásként fogalmazható meg, hogy a könyvtárosok 
minden területen lehetőség szerint a haladó jártas-
ság elérésére törekedjenek. 
 
A 2017-es vizsgálat nagyon jelentős különbsége-
ket tárt fel az eltérő végzettségekkel rendelkező 
könyvtári szakemberek digitális készségeiben. [1] 
A DigComp huszonegy kompetenciája közül húsz 
készséget nagyobb arányban birtokoltak a könyv-
táros felsőfokú végzettségűek haladó szinten, mint 
a nem könyvtáros diplomával rendelkezők. Egye-
dül a digitális személyazonosság menedzselésé-
ben volt nagyobb a haladó jártassággal rendelke-
zők aránya a nem könyvtáros diplomások között. 
Az érettségivel mint legmagasabb végzettséggel 
rendelkező könyvtári szakemberek az online pol-
gárság, az eszközvédelem és a technikai problé-

mák megoldásában múlták felül a nem könyvtáros 
diplomás kollégáikat. A korábbiakban említésre 
került, hogy a 2017-es kérdőíven nem szerepelt 
önmagában választható végzettségi opcióként az 
egyéb főiskolai vagy egyetemi diploma. Emiatt a 
két évvel ezelőtti vizsgálat végzettség szerinti 
eredményeiben a könyvtáros szakképzettséggel 
(asszisztens vagy segédkönyvtáros) egyáltalán 
nem rendelkező diplomások kompetenciamutatói 
nem szerepelnek. 
 
A 2019-es felmérés egyéb diplomások csoportja 
már egyaránt magába foglalja a könyvtáros szak-
képzettséggel (asszisztens vagy segédkönyvtáros) 
rendelkező és nem rendelkező diplomásokat is. 
 
A 2. ábra tartalmazza a 2019-es felmérésben a 
haladó és mesterszintű jártasságokkal kapcsolat-
ban nyert eredményeket a három végzettségi cso-
port szerint részletezve. A haladó és mesterszint a 
haladó jártassággal rendelkezők arányának és a 
mesterszintű jártassággal rendelkezők arányának 
az összege.  
 
Már 2017-ben is egyértelmű volt, és a felsőfokú 
könyvtárosképzés képzési és kimeneti követelmé-
nyeinek elemzésével igazolást is nyert az a tény, 
hogy a könyvtáros felsőfokú végzettség erőteljes 
pozitív hatást gyakorol a digitális kompetenciák 
állapotára. [1] A 2019-es vizsgálat megerősítette a 
korábbi megállapításokat, és tovább árnyalta a 
felsőfokú könyvtáros végzettség és a digitális 
kompetenciaállapot összefüggéseit. 
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2. ábra Haladó és mesterszint végzettségek szerint 
 

 
A csak érettségivel rendelkezők minden digitális 
készséget kisebb arányban birtokolnak haladó és 
mesterszinten, mint a diplomás könyvtári szakem-
berek. A magasszintű programozási és az eszköz-
védelemi jártasság területén közelítik meg legin-
kább a diplomások arányát, azonban ezek a kész-
ségek mindhárom csoportban gyengék. Az érett-
ségivel mint legmagasabb végzettséggel rendelke-
zők létszáma 370 fő volt a felmérésben, és közülük 
256 főnek volt asszisztens vagy segédkönyvtáros 
szakképzettsége. Létszámarányuk 20 százalék 
volt a vizsgálatban, és a minta reprezentativitása 
miatt feltételezhető, hogy a gyakorlati életben is 
hasonló arányban vannak a közkönyvtárakban 
legmagasabb végzettségként érettségivel rendel-
kező szakemberek. Kompetenciahiányuk a könyv-
táros diplomával rendelkező szakemberekhez 
mérten rendkívül nagy. A könyvtáros szakmaiság 
szempontjából kiemelten fontos információs és 
adatműveltség kompetenciaterülethez tartozó ke-
resésben, értékelésben és tárolásban sokkal ki-
sebb arányban, a másik két csoporttól 24-30 szá-
zalékkal leszakadva, vannak közöttük haladó és 
mesterszintű jártassággal rendelkezők. További 
számos, nagyon fontos készségben is alacsony 
körükben a haladó vagy azt meghaladó jártasság-
gal rendelkezők aránya, és komoly lemaradásban 
vannak a diplomás könyvtárosokhoz viszonyítva. 
Ezek a kompetenciák a következők: a digitális 
kommunikációs technológia kiterjedt használata, 

az online világ etikettje, a kollaboráció képessége, 
a feladathoz illeszkedő technológia kiválasztása, a 
digitális tartalmak átalakítása és a kompetenciahi-
ány felszámolása. A korábbiakban már szó esett 
arról, hogy a haladó szinten álló személy képes 
arra, hogy másoknak is segítséget nyújtson, a 
mesterszinten álló pedig már szakmai fejlesztése-
ket is tud generálni. Ezek ismeretében érdemes 
lehet megfontolni azt, hogy a digitális kompeten-
ciafejlesztés területén valójában mire képesek az 
érettségivel rendelkező könyvtári szakemberek, 
illetve milyen irányú készségfejlesztésre lenne 
leginkább szükségük. 
 
A két diplomás csoportot vizsgálva megállapítható, 
hogy a nem könyvtáros diplomával rendelkező 
szakembereknek a DigComp huszonegy kompe-
tenciája közül az adatvédelem az egyetlen kompe-
tenciájuk, amelyben a haladó és mesterszintű jár-
tassággal bírók aránya minimális mértékben, 
1 százalékkal meghaladja a haladó jártasságú 
könyvtáros diplomások arányát. A programozás 
mindkét diplomás csoportban gyenge készség, 
egyaránt 11–11 százalékuk áll haladó és mester-
szinten. A további tizenkilenc digitális kompetencia 
esetében kisebb vagy nagyobb mértékben a 
könyvtáros diplomás szakemberek bizonyultak 
jártasabbnak. A 3. ábra tartalmazza a diplomások 
kompetencia értékei közötti különbségeket haladó 
és mesterszinten. 
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3. ábra Különbségek a diplomások digitális kompetencia állapotában 
haladó és mesterszinten 

 
 
A felsőfokú könyvtárosi tanulmányok elvégzése 
legnagyobb mértékben az információ- és adatmű-
veltség kompetenciaterületen érezteti pozitív hatá-
sát. Az egyéb diplomásokkal összehasonlítva 
11 százalékkal nagyobb a könyvtárszakot végzet-
tek körében azoknak az aránya, akik legalább 
haladó szinten képesek a digitális információt és 
forrásokat értékelni. 10 százalékkal többen vannak 
közöttük olyanok, akik nagy bonyolultságú keresé-
si problémákat is meg tudnak oldani, és másoknak 
is képesek segítséget nyújtani. A megtalált adatok, 
információk szervezésében, strukturálásában és 
visszakeresésében 7 százalékkal több körükben a 
haladó szinten álló szakember. 
 
A könyvtáros diploma a tartalomfejlesztés kompe-
tenciaterületen is jelentős előnyt jelent. A terület-
hez tartozó négy kompetencia közül háromban, a 
tartalmak átalakításában, előállításában és a szer-
zői jogban is figyelemreméltóan jobbak azok a 
könyvtári szakemberek, akiknek könyvtár szakos 
végzettségük van. A negyedik kompetencia a 
programozás, amely területen egyformán szerény 
készségekkel rendelkezik mindkét vizsgált diplo-
más csoport. 
 
A kommunikáció és együttműködés kompetencia-
területen a hat kompetencia közül három határo-
zottan erősebb készsége a könyváros diplomá-
soknak, mint az egyéb diplomásoknak. Haladó és 
mesterszinten az előbbiek közül 7-7 százalékkal 
többen képesek hatékonyan együttműködni má-

sokkal online környezetben, aktívan használni a 
digitális tért, és ebben másokat is segíteni. A digi-
tális személyazonosságukat legalább haladó szin-
ten kezelni képes szakemberből 5 százalékkal 
több van a könyvtáros végzettségűek között, mint 
az egyéb végzettségűek körében. A további három 
kommunikációs készség területén is nagyobb a 
haladó jártasságú könyvtáros diplomások aránya, 
de a különbség már csak néhány százaléknyi.  
 
A problémamegoldáshoz tartozó négy kompeten-
ciából kettőt, az adott feladathoz leginkább illesz-
kedő technológia megválasztásának képességét, 
valamint a saját és mások kompetenciahiányának 
felismerését és kezelését sokkal erősebben birto-
kolják a könyvtáros végzettségűek. Haladó és 
mesterszinten 8 és 6 százalék a kompetenciafölé-
nyük.  
 
A digitális biztonság területén a környezetvédelemi 
jártasság esetében tapasztalható a könyvtáros 
végzettség kompetencianövelő hatása.  
 
A 2017-es felmérés az előbbiekben ismertetettek-
hez hasonló jelenségeket tárt fel a könyvtáros 
diplomával és az egyéb diplomával rendelkezők 
kompetencia állapotában. A digitális környezetben 
történő információkezelés, a digitális tartalmak 
előállítása, a kollaboráció képessége, az online 
polgárként kifejtett aktivitás, az adott probléma 
megoldásához alkalmas technológia kiválasztása, 
a kompetenciahiány felszámolása egyértelműen 
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azok a kompetenciák, amelyeket a könyvtáros 
felsőfokú végzettségűek közül jelentősen többen 
birtokolnak legalább haladó szinten, mint az egyéb 
diplomával rendelkezők. 
 
Ahogyan a korábbi, úgy a 2019-es felmérés során 
is kiegyensúlyozott volt a mintába került kétdiplo-
más csoport megoszlása a végzettségük meg-
szerzésének ideje szerint. Emiatt a képzés során 
tanult ismeretek frissessége, valamint az életkor 
digitális kompetenciára gyakorolt esetleges hatása 
nem torzíthatták a könyvtárosok és az egyéb dip-
lomások eredményeit sem. A diplomák megszer-
zésük ideje szerinti bontását a 2. táblázat tartal-
mazza. 
 
2. táblázat 
A végzettség megszerzésének időpontja. 
Diplomások 
 

A végzettség meg-
szerzésének ideje 

Könyvtáros 
diplomás (%) 

Egyéb 
diplomás (%) 

1970–1979 1 1 

1980–1989 12 10 

1990–1999 22 16 

2000–2009 45 36 

2010–2017 20 37 

 

Diplomák és szakképzettségek digitális 
kompetenciát befolyásoló hatásának vizsgálata 
 
A 2019-es felmérésben különböző végzettségi 
kategóriába tartoztak a csak egyéb diplomával 
rendelkező könyvtári szakemberek, összesen 105 
fő, a megkérdezettek 5,5 százaléka, és az egyéb 
diplomájuk mellett könyvtári asszisztens vagy 
segédkönyvtáros szakképzettséggel rendelkezők, 
258 fő, a válaszadók 14 százaléka. Ennek a fel-
osztásnak köszönhetően lehetőség nyílt annak a 
tanulmányozására is, hogy a felsőoktatás rendsze-
rén kívüli képzéseknek (asszisztens és segéd-
könyvtáros) milyen hatása van az egyéb diplomá-
val rendelkező könyvtári szakemberek digitális 
készségeire.  
 
Az információs és adatműveltség területéhez tar-
tozó kompetenciák mindegyikét haladó vagy azt 
meghaladó jártassági szinten lényegesen nagyobb 
arányban birtokolják a könyvtári diplomások, mint 
az egyéb diplomások. A digitális készségek fej-
lesztése szempontjából azonban kiemelt figyelmet 
kell fordítani arra is, hogy a különböző végzettsé-
gek, szakképzettségek milyen hatással vannak az 
alapszinten és a közepes jártassági szinten állók 
arányára. A 4. ábrán a négy jártassági szint kiter-
jedtsége látható a három eltérő képzettségű cso-
port szerinti bontásban. 

 

 
 

4. ábra Információs és adatműveltség. Diplomák és szakképzettségek 
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Az információ- és adatműveltség területén azonos 
arányban fordulnak elő a könyvtáros diplomával és 
az egyéb diplomával rendelkezők között is olyan 
szakemberek, akik mesterszintűnek gondolják 
jártasságukat (17–17 százalék). Ezen a szinten 
már elvárt a rendkívül összetett, sok tényező által 
befolyásolt keresési, tárolási, értékelési problémák 
önálló megoldása, valamint új ötletek és folyama-
tok ajánlása a szakmai gyakorlat és mások fejlesz-
tése érdekében. Azok az egyéb diplomás könyvtári 
szakemberek, akik könyvtári ismereteket nyújtó 
asszisztens vagy segédkönyvtáros képzésben 
vettek részt, már sokkal kritikusabban ítélik meg 
képességeiket, és csak 12 százalékuk tartja magát 
mesterszinten jártasnak. A haladó jártassággal 
rendelkezők aránya azonban négy százalékkal 
nagyobb körükben, mint a könyvtári szakképzett-
séggel nem rendelkezők csoportjában. 
 
Az asszisztens vagy segédkönyvtáros szakkép-
zettséggel is rendelkezők lemaradása a könyvtá-
ros diplomások mögött ugyanilyen mértékű haladó 
szinten, 4 százalék. Mindezekből az következik, 
hogy a diplomás könyvtárosok között nyolc száza-
lékkal nagyobb arányban vannak olyan szakembe-
rek, akik a digitális információt komplex helyzetek-
ben, másoknak is segítséget nyújtva képesek ke-
zelni, mint a csak egyéb diplomás dolgozók között. 
 
Az alap és a közepes jártassággal rendelkezők 
arányát vizsgálva az tapasztalható, hogy a segéd-
könyvtáros és az asszisztensképzés az alapjártas-
sági szinten lévők arányát csökkenti, a közepes 
jártassággal rendelkezőkét pedig megnöveli né-
hány százalékkal. 
 

Az egyéb diplomások teljes körének kommunikáci-
ós készségeit a könyvtáros felsőfokú végzettségű-
ekével összehasonlítva már kiderült, hogy a hala-
dó és mesterszintet együtt kezelve minden kompe-
tencia esetében a diplomás könyvtárosok bizonyul-
tak erősebbnek. A diplomás csoport felbontása 
után az látható, hogy a nem iskolarendszerű 
könyvtárosképzés hatásaként a digitális kommuni-
kációs jártasság terén az alap jártassággal rendel-
kezők aránya csökken, a közepes jártassággal 
rendelkezőké pedig nő néhány százalékkal az 
asszisztens vagy segédkönyvtáros képzést vég-
zettek csoportjában. A haladó és mesterszinten 
kompetensek számának növekedéséhez nem 
járulnak hozzá ezek a képzések. A jártassági szin-
tek részleteit az 5. ábra tartalmazza.  
 
A tartalomfejlesztés gyenge eredményei elsősor-
ban a programozás és a szerzői jogi ismeretek 
hiányosságaira vezethetők vissza. Kiugróan nagy 
az alapjártassággal rendelkezők aránya mindhá-
rom szakképzettség szerinti csoportban (6. ábra). 
Mindössze alapjártassággal rendelkezők legkisebb 
arányban a felsőfokú könyvtárosképzésben vég-
zettek között fordulnak elő, nő az arányuk az isko-
larendszerű könyvtárosképzésben megszerzett 
szakképzettséggel rendelkezők körében, és leg-
nagyobb az arányuk az egyéb diplomások között. 
Haladó tartalomfejlesztési készségekkel, amelyek 
már lehetővé teszik mások segítését is, többen 
rendelkeznek az olyan egyéb diplomások közül, 
akik asszisztens vagy segédkönyvtáros képzést 
végeztek. Mesterszinten nem mutatható ki a 
segédkönyvtáros és az asszisztensképzés kompe-
tencianövelő hatása. A csak egyéb diplomás cso-
portban nagyobb a mesterszinten jártas könyvtári 
szakemberek aránya. 

 

 
 

5. ábra Kommunikáció. Diplomák és szakképzettségek 
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6. ábra Tartalomfejlesztés. Diplomák és szakképzettségek 

 
 
A digitális biztonság területén meglévő jártasságot 
kis mértékben befolyásolja, hogy kinek milyen 
diplomája van, illetve végzett-e segédkönyvtáros 
vagy asszisztensképzést. A könyvtárosként vég-
zettek arányai valamennyi jártassági szinten job-
bak, mint a másik két csoporté. Közülük állnak 
legkevesebben alapszinten, és itt a legnagyobb a 
közepes, a haladó és a mesterszinten állók ará-
nya. Azok között az egyéb diplomások között, akik 
asszisztens vagy segédkönyvtáros szakképzettsé-
get szereztek, lényegesen kisebb (7 százalékkal) 
az alap biztonsági jártassággal rendelkezők ará-

nya, mint a másik egyéb diplomás csoportban (7. 

ábra). 
 
Az asszisztens vagy segédkönyvtáros képzés a 
digitális környezetben történő problémamegoldás-
ra is pozitív hatással van, ahogyan az a 8. ábrán 
látható. Az előbbi szakképzettségek valamelyiké-
vel rendelkező egyéb diplomások csoportjában öt 
százalékkal kisebb a csak alapjártassággal és hat 
százalékkal nagyobb a közepes jártassággal bírók 
aránya. 

 

 
 

7. ábra Biztonság. Diplomák és szakképzettségek 



TMT 67. évf. 2020. 3. sz.  

169 

 
 

8. ábra Problémamegoldás. Diplomák és szakképzettségek 
 

 
A könyvtáros diploma nyújtotta kompetenciaelőny 
nem csak a felső jártassági szintek arányaiban 
mutatható ki. A könyvtárszakot végzettek közül is 
sokan rendelkeznek mindössze alap probléma-
megoldási kompetenciákkal, de arányuk elmarad a 
másik két csoportétól. A csak egyéb diplomás cso-
portban hét százalékkal nagyobb az alapszinten 
állók aránya.  
 
Diplomás könyvtári szakemberek 
mesterszinten 
 
A mesterszinten kompetens szakemberek képesek 
arra, hogy akár szervezeti szintű megoldásokat 
dolgozzanak ki komplex, részleteiben nem teljesen 
meghatározott, sok kölcsönható tényező által befo-
lyásolt problémákra az adott DigComp kompeten-
ciával kapcsolatban. Képesek tudásukat integrálni 
a szakmai gyakorlat és ismeretek fejlesztésébe és 
mások segítésébe, valamint új ötleteket és folya-
matokat javasolni a területen. [3] 
 
Szakmai innováció a digitális technológia könyvtári 
felhasználása és minél jobb kihasználása terén 
alapvetően olyan szakemberektől remélhető, akik 
saját maguk is mesterei az adott területnek. Ezért 
érdemes röviden arról is szólni, hogy a szakirányú 
vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség milyen 
szerepet játszik a mesterszintű jártasság elérésé-
ben. A 9. ábra a huszonegy DigComp kompetencia 
területén elért mesterszintű jártasság arányszámait 
tartalmazza, a 10. ábra pedig a kétdiplomás cso-

port között a mesterszinten lévők arányaiban feltárt 
különbségeket.  
 
Az információs és adatműveltség kompetenciate-
rületen gondolják a legtöbben mesterszinten jár-
tasnak magukat mind a könyvtáros mind pedig a 
nem könyvtáros diplomával rendelkező szakembe-
rek körében is. Ennek ellenére a mesterszintű 
jártasság kiterjedtségében tapasztalható különb-
ségek ezen a területen a legnagyobbak, a diplo-
más könyvtárosok javára. Az öt–hat százalékos 
kompetenciafölényre a legadekvátabb magyarázat 
az lehet, hogy a felsőfokú könyvtárosképzés során 
kiemelten hangsúlyos képzési tartalom az informá-
ciókezelés, hagyományos és digitális környezet-
ben egyaránt. 
 
Az adatvédelem az egyetlen kompetencia, amely 
esetében a mesterszinten álló nem könyvtáros 
diplomások aránya nagyobb a könyvtárosokénál. A 
vizsgálat eredményeként öt kompetencia esetében 
állapítható meg, hogy azokban ugyanolyan arány-
ban fordul elő mesterszinten jártas szakember a 
kétdiplomás csoportban. Ezek az eszközvédelem, 
a technológia kreatív felhasználása, az egészség-
védelem, a programozás és a digitális identitás 
menedzselése. Abban az esetben, ha a feladat 
megoldásához leginkább illeszkedő technológia 
kiválasztása, a tartalom-előállítás, az online állam-
polgári aktivitás területén van szükség új ötletekre, 
javaslatokra, az erre képes szakemberek három 
százalékkal nagyobb arányban találhatók a könyv-
táros felsőfokú végzettségű szakemberek között. 
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9. ábra Diplomások mesterszinten 
 

 
 

10. ábra Különbségek mesterszinten. Diplomások 
 

 
Összegzés 
 
Jelen tanulmány fókuszában a különböző felsőfokú 
végzettséggel rendelkező könyvtári szakemberek 
digitális kompetencia állapotának összehasonlítá-
sa állt. Igazolást nyert, hogy a könyvtáros diplo-
mának, illetve az addig vezető képzésnek jelentős 
mértékű a végzettek digitális kompetenciaszintjére 
gyakorolt pozitív hatása. Azok között a könyvtári 
szakemberek között, akik egyéb diplomájuk mellett 
nem iskolarendszerű képzésben szereztek könyv-
tárosi ismereteket valamelyest nagyobb arányban 

vannak digitálisan kompetensebbek, mint az asz-
szisztens vagy segédkönyvtáros képzést nem 
végzettek között.  
 
Az Eurostat adatgyűjtésének és a digitális készsé-
gek felméréséhez használt, a jelen vizsgálat mód-
szertanával azonos alapokon nyugvó módszerta-
nának köszönhetően, lehetőség van összehasonlí-
tani a magyar diplomások és a közkönyvtárakban 
dolgozó magyar diplomások digitális kompetencia 
állapotát is. 2019-ben a 25 és 64 év közötti magyar 
diplomások körében 58 százalék volt azoknak az 
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aránya, akik alapszint feletti digitális készségekkel 
rendelkeznek. [4] Az alapszint feletti jártasság a 
könyvtáros felmérésben a közepes, a haladó és a 
mesterszintű jártassággal rendelkezők összesített 
arányszámát jelenti. A könyvtáros diploma az átlag 
diplomások csoportjából kiemeli a könyvtárosokat. 
A könyvtáros felsőfokú végzettségű könyvtáros 
szakemberek 73 százalékának van alapszint felett 
a digitális jártassága. Azoknak a könyvtári szak-
embereknek, akik egyéb diplomával dolgoznak a 
közkönyvtárakban, a magyar diplomások átlagával 
majdnem megegyező hányada, 61 százalékuk 
birtokol alapszint feletti digitális kompetenciát. 
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