MUNKAADÓI INTERJÚ A

KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI
NYILVÁNTARTÓ
FOGLALKOZÁSRÓL

„Akit érdekel a történelem és a múlt apró részletei, annak
ez egy életre szóló hivatás lehet”
Az interjút adta:
Beosztása:

S. Andor
Főlevéltáros

Intézmény profilja: Levéltár
Szektor: Közintézet/közüzem
Ágazat: Tudományos kutatás, fejlesztés
Dolgozók száma: 700 fő
Munkakörben dolgozók száma: 6 fő
Nemek aránya az adott munkakörben: 50% nő, 50% férfi
Életkori átlag az adott munkakörben: 45 év
1. Mióta tevékenykedik a szakmában?
Mi motiválta arra, hogy erre a pályára lépjen?
Elég régóta, már tizenegy éve dolgozom levéltári nyilvántartóként. Világéletemben érdekelt a
történelem, ezért az iskola elvégzése után adta magát a helyzet, hogy ezzel foglalkozzak, és
szerkesztő történész lettem. Eredetileg tanár voltam, majd kaptam egy lehetőséget a
rendszerváltást követően a levéltárban, amit elvállaltam, és azóta ezzel foglalkozom.
2. Mivel foglalkozik és hogyan épül fel az intézményük?
Hányan dolgoznak Önöknél?
A levéltár szinte minden feladatot ellát, ami csak felmerülhet ezen a területen. A Magyar
Nemzeti Levéltár részeként folyóiratokat szerkesztünk, könyvbemutatókat tartunk,
konferenciákat rendezünk, a levéltár honlapját szerkesztjük. Tényleg rengeteg szerteágazó
tevékenységet folytatunk, változatos feladataink vannak. A foglalkoztatottak összlétszámát nem
tudom pontosan megmondani, de az biztos, hogy több százan, közel ezren dolgozunk itt.
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3. Milyen módszerek alapján keresnek dolgozókat ebben a
munkakörben?
Milyen szempontok alapján választanak a jelentkezők közül?
Nálunk sok közmunkást alkalmaznak, de a legtöbb más jelölt pályázati úton kerül hozzánk.
Általában a honlapunkon és más szakmai portálokon és állásportálokon is hirdetünk
megüresedett helyeket. Tapasztalataink szerint elég népszerű ez a terület. Volt, hogy
négyszázan is jelentkeztek egy meghirdetett munkakörre. Az új kollégák felvételénél, ahogy
számos más intézménynél is, a szakmai végzettség alapfeltétel, a tapasztalat pedig előnyt
jelent, ez alapján születik meg a döntés arról, hogy kit foglalkoztatunk.

4. Megváltozott munkaképességű személyt alkalmaznak ebben a munkakörben?
Milyen előnyeit és hátrányait tapasztalják ennek?
Alkalmazunk megváltozott munkaképességű személyeket, bár inkább csak könnyebb
munkákra. Mert egy kezelőnek például hatalmas iktatókönyveket kell mozgatni, aminek súlya
van. Egy ilyen feladatot nem tud minden esetben ellátni egy mozgássérült, de egy iktatói, vagy
adatbeviteli munkakör már alkalmas lehet a számára.

5. Milyen gyakran változik a dolgozók összetétele?
Mi lehet ennek az oka?
Viszonylag stabil munkavállalói körrel dolgozunk. Két éve volt egy nagyobb elbocsájtási hullám,
de a kollégák nagy része már több mint 10 éve itt dolgozik. Ez egy olyan szakma, amivel
nagyon máshol nem lehet elhelyezkedni, elég specifikus szaktudásnak számít, ezért nem
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jellemző, hogy magas lenne a fluktuáció . Az is nagyon fontos, hogy ezt a területet valaki
megfelelően elsajátítsa és éppen ezért, ideális esetben a megfelelő szaktudással rendelkező
kollégákat nem szívesen engedjük el.

6. Mitől függ, hogy valaki beválik-e ezen a pályán?
Milyen visszajelzést kapnak a dolgozók a teljesítményükről?
Rengeteg türelmet igényel ez a munka és szükség van a XXI. századi informatikai tudásra és
háttérismeretre is, hiszen a levéltár már digitalizálva is elérhető. Az itt dolgozók egyúttal
elhivatottak is szakmájuk iránt, a történelem iránti érdeklődés szerintem nagyon fontos ezen a
területem, mert így gyakorlatilag hobbink is, amivel foglalkozunk. Aki tehát érdeklődik a múltbéli
események és a történelem után, annak helye van ezen a pályán.
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Fluktuáción a munkavállalók személyében történt változásokat értjük, fő oka a munkahely elhagyása.
A szervezetből távozó és felvett munkatársak számának változása mutatja a fluktuáció mértékét.
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7. Van-e tipikus karrierút ezen a pályán?
Milyen továbblépési lehetőségei vannak a munkavállalóknak?
Egy diplomás levéltárosnak intézményen belül viszonylag elég jók a
feljebblépési lehetőségei. Ez a hivatás ideális esetben egy életre szól. Nem
hinném, hogy van tipikus karrierút, mert egy levéltáros ezer dolgot is csinálhat.
Lehet például restaurátor, könyvkötő, közművelődési rendezvényeket
bonyolíthat le és számos alterületen dolgozhat tovább. Ez nem tipikus karrierút,
de továbblépési lehetőséget mindenképpen jelent.

8. Mi várható a jövőben ezen a területen?
Miért ajánlja ezt a pályát az érdeklődőknek?
Ez egy zárt szakma, relatív nehéz ide bejutni. Országosan összesen 700-800 ember van, aki
ezen a pályán dolgozik. Akit érdekel a történelem és a múlt apró részletei, annak ez egy életre
szóló hivatás lehet. Sokan mennek innen egyetemi oktatónak, vagy a munka mellett
felsőoktatási intézményekben oktatnak, és ez fordítva is igaz. Nagy az átjárás a hasonló,
történelmi szakterületekre is.

3

