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A felmérésről

• ALMPUB kezdeményezés (The ALM Field Digitalization
and the Public Sphere – Könyvtári, levéltári és múzeumi 
szektor, digitalizálás és a nyilvános szféra)

• Május 4 és 18 között volt elérhető:

– Az Intézet honlapján + Facebook csoportokban

– Katalisten + Személyes megkeresések könyvtárvezetőknek

• 1332 válaszadó



Előzmény

http://nektar.oszk.hu/peldinfo_sprin

g/peldinfo.htm?id=638290&languag

e=hu&view=10



Kitöltők

• Átlag életkor: 45 év

• 1138 nő (85%)

• 1063 fő rendelkezik könyvtáros végzettséggel (80%)

Könyvtártípus Kitöltők száma

KSZR szolgáltató hely 199

községi könyvtár 197

városi könyvtár 327

megyei hatókörű városi, fővárosi 

könyvtár 133

iskolai könyvtár 54

szakkönyvtár 157

felsőoktatási könyvtár 211

nemzeti könyvtár 54



Elágazások

• Plusz kérdéseket kaptak:

– a közkönyvtárosok

– az intézmények elsőszámú vezetői (300 fő – 262 nő)

• A továbbiakban a könyvtárosok fluktuációjával 
kapcsolatos kérdésekre érkezett válaszok 
kerülnek bemutatásra!



Miért fontos az 
egyetemisták 
támogatása?



A vezetők

• Átlagéletkor: 48 év

• 262 nő (87%)

• 229 fő rendelkezik könyvtáros végzettséggel (76%)

Könyvtártípus Kitöltők száma

KSZR szolgáltató hely 88

községi könyvtár 83

városi könyvtár 82

megyei hatókörű városi, fővárosi 

könyvtár 5

iskolai könyvtár 3

szakkönyvtár 19

felsőoktatási könyvtár 20

nemzeti könyvtár 0



A munkatársakról…

• A vezetők intézményeiben átlagosan 5 fő dolgozik 
151 egyszemélyes könyvtár; a legnagyobb intézmény 
127 fővel működik

• Összesen 1416 fő  725 fő rendelkezik felsőfokú 
szakirányú végzettséggel

• A kollégák becsült átlagéletkora 44 év

• 266 vezető szerint problémát jelent a pályaelhagyás

• Az elkövetkezendő 1 évben 70 fő megy nyugdíjba



Az új felvételekről…

• Az elmúlt 5 évben 408 fő került felvételre, közülük 233 
rendelkezik valamilyen könyvtáros végzettséggel

 sokan csak érettségivel, de vannak tanárok, 
művelődésszervezők, bolti eladók és bőrdíszművesek is

• 107 vezetővel előfordult az elmúlt 5 évben, hogy 
szükség lett volna munkatársak felvételére, de 
huzamosabb ideig nem sikerült!

 kiemelkedő ok a szakképzett munkaerő hiánya, az 
alacsony fizetés és a fenntartó támogatásának hiánya



Távozók

• 470 munkatárs távozott az elmúlt 5 évben

• A távozások említett okai és az említések száma:

alacsony fizetés 86

előrelépési lehetőség hiánya 20

kihívást jelentő feladatok hiánya 7

országon belüli földrajzi elvándorlás 12

külföldre költözés 14

munkakörülmények 10

élethelyzetbeli változások, családi okok 49

személyes konfliktusok 21



Ön miért hagyná el a könyvtáros pályát?

• A lehetséges távozások említett okai:

alacsony fizetés 761

előrelépési lehetőség hiánya 226

kihívást jelentő feladatok hiánya 171

országon belüli földrajzi elvándorlás 147

külföldre költözés 217

munkakörülmények 270

élethelyzetbeli változások, családi okok 583

személyes konfliktusok 258



Megtartó erő

• A vezetők az alábbi okokat említették, amelyek miatt a 
munkatársak a helyükön maradnak:

Okok Említések száma

a képzettségük nem teszi lehetővé, 

hogy máshol dolgozzanak

66

elkötelezettek, szeretik a 

szakmájukat

248

anyagilag megtalálták a 

számításaikat

8

nem találnának végzettségüknek 

megfelelő más munkahelyet

66



Megtartó erő
• A munkatársak az alábbi okokat említették, amelyek miatt a 

helyükön maradnak:

Okok Említések száma

a képzettségem nem teszi lehetővé, 

hogy máshol dolgozzak

129

elkötelezett vagyok, szeretem a 

szakmámat

933

anyagilag megtaláltam a számításaimat 38

nem találnék végzettségemnek 

megfelelő más munkahelyet

193

elismerik a munkámat 308



A könyvtáros fizetés megítélése

• Az átlag fizetés: bruttó 207 000 Ft (részmunkaidősekkel együtt)

• A vágyott fizetés átlagosan: bruttó 320 000 Ft.

• 55%-os fizetésemelésre vágynak.

Megítélés Válaszadók száma

A saját fizetését magasnak tartja. 10

A saját fizetését éppen 

megfelelőnek tartja.

134

A saját fizetését alacsonynak tartja. 948



Köszönöm a 
figyelmet!

Jávorka Brigitta
javorka.brigitta@oszk.hu


