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Főiskolai és egyetemi hallgatók olvasási 
kultúrája, könyvtárhasználati szokásai

Nagy Attila

A témaválasztás talán nem kíván külön indoklást, de két tényt nem hagyhatunk említés nélkül. Egyrészt az 1990 tavaszi kormányváltást követően nyilvánvaló lett az ország egészének új, euroatlanti orientációja, melynek egyik legkézenfekvőbb következménye éppen a hazai közép- és felsőoktatás gyorsított ütemű fejlesztési kényszere lett. (Vagyis, ha az Európai Unió országaiban jellemző 60-70%-os középiskolai, illetve a 30-35%-os felsőfokú végzettséget kívántuk, kívánjuk talán egy bő évtized alatt elérni, akkor ez gyakorlatilag a 80-as évek végét jellemző arányszámok megduplázását kell jelentse.)Két adatsorral szeretnénk bizonyítani, hogy itt nem csupán jámbor óhajról, hanem reális folyamatokról van szó. 1990-ben a megfelelő korú népesség (18-22 évesek) 10,4 százaléka, 1995-ben 15,0 és 1996-ban már 16,1%-a volt nappali tagoza

A kutatás támogatását a Nemzeti Kulturális Alap Könyv
tári Kollégiumának köszönhetjük. A kérdőív megszer
kesztésében, a mintavétel, az interjúkészítés előkészí
tésében és lebonyolításában hatékony segítséget 
kaptam többek között Kroneraffné Csertői Ágnestől 
(CATE), Lukácsné Varga Judittól (BKE) és Tircsné 
Propper Valériától (Eger EKTFK). Együttműködésükért 
ezúton is hálás köszönetét mondok. A szerző

tos főiskolai vagy egyetemi hallgató. (.Magyar Sta
tisztikai Évkönyv, 1996. Bp. KSH 1997.) Még drámaibb a változás nagyságrendje, ha egyrészt a nappali, esti és levelező tagozatosok létszámát összesítve, másrészt abszolút számokban adjuk meg. (A táblázatot ld. a következő oldalon.)Mint jól látható egy bő évtized alatt megkétszereződött a felsőoktatásban résztvevők száma, jelentősen növekedett az oktatók leterheltsége, az egy oktatóra jutó hallgatók aránya (1985: 6,7 -  1996: 10,2). S mint közismert a hallgatók kiszolgálására hivatott könyvtárak fejlesztése sem tartott lépést a tanulói létszámok emelkedésével.Másrészt Zsidai József ötlete (Könyvtári Figyelő 
1996/L), mely a magyar könyvtári rendszer jelentős mértékű átalakítását célozta, ráadásul éppen a felsőoktatásban résztvevők „javát szolgálandó”, meglehetős vitákat váltott ki a szakma irányítóinak
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körében. A jelzett vitát sem felidézni, sem folytatni nem kívánjuk, mindössze az adatok egymásutánjával, a tények nyelvén szeretnénk a megfontoltabb, árnyaltabb fejlesztési koncepciók kidolgozóinak érveket szolgáltatni.
A vizsgálat mintájáról
Összesen 8 felsőoktatási intézmény* 400 nappali tagozatos hallgatójával készítettünk kérdőíves interjút. (Már most figyelmeztetünk: az összes felső- oktatási intézmény 28%-a esti vagy levelező tagozaton tanul, őket ebből a vizsgálatból kényszerűen kihagytuk, tehát az eredmények mindig csak a főfoglalkozású hallgatókra érvényesek.) Minden esetben 25-25 másod- és negyedévest kerestünk fel, hiszen a vizsgálat októberi, novemberi időpontjában az első vizsgaidőszak előtt álló elsőévesekről nagy valószínűséggel még inkább csak a „középiskolai könyvtárhasználati szintet” lehetett volna kimutatni, míg a második évfolyamot elkezdők mögött már két vizsgaidőszak kényszerei, tapasztalatai, sikerei, kudarcai álltak. A negyedik

évfolyamok választását pedig a főiskolai és egyetemi párhuzamok végig- futtatása indokolta. Mintánk rövid jellemzéseként rögzítjük, az enyhe női többséget (43% férfi, 57% nő), a 21-25 évesek túlsúlyát (67,%), a II. és IV. évfolyam szinte hajszálpontos egyenlőségét (II. évf. =  48%, IV. évf. =  52%), valamint a kollégisták (39%) és az albérlők (31%) jó kétharmados arányát, a helyben lakók egyötödnyi, s végül a bejárók tizednyi nagyságrendjét.Az adott összegből természetesen nem vállalkozhattunk szabályos, országosan reprezentatív minta** összeállítására, de talán a helyszínek és a szakirányok felsorolása is jól bizonyítja a mintavétel gazdagságát, sokféleségét, s ráadásul néhány esetben egy-egy országosan elismert szakértő {Bé- 
nyei M iklósH ajdú Ágnes) által írott esettanulmány szövegére ugyancsak támaszkodhattunk.Végül, még egyetlen kitérő a vizsgálati eredmények értelmező bemutatása előtt. Döntően az NKA támogatása nyomán 1996 novemberében felvett 400 interjú adatait elemezzük a következőkben, de néhány ponton röviden kitérünk majd két másik vizsgálat eredményeire is. Egyrészt 1996 nyarán 5000 14 évesnél idősebb magyar állampolgár bevonásával az MTA Szociológiai Intézete készített látleletet az ország kulturális állapotáról s a teljes

* Budapest: ELTE BTK (történelem, angol és német szako
sok), Budapest: BKE (közgazdászok és társadalomtudomá
nyi szakos hallgatók); Eger: Eszterházy Károly Tanárképző 
Főiskola (magyar és hitoktató szak); Szombathely: BDTFK 
(biológia, földrajz, kémia szak); Debrecen: KLTE TTK (mate
matika, fizika, kémia szak); Szeged: JATE (bölcsészek, jogá
szok és orvostanhallgatók); Pécs: JPTE (jogászok, közgaz
dászok); Gödöllő: GATE hallgatók (gépész és környezetvé
delem szakos hallgatók)

**A korábbi években többen vizsgálták a tanítóképzős hallga
tók olvasási kultúráját (Frick Mária, Dr. Suppné Tarnay 
Gyöngyi, Lőrincz Judit, Vidra Szabó Ferenc). Külön eset- 
tanulmányokat kellene végezni a frissen alapított főiskolák 
ilyen irányú helyzetéről, illetve a Budapesti Műszaki Egyete
men végzett felderítők munkánk nyomán világossá lett, 
hogy ezen a területen önálló kutatásra lenne szükség. (V.ö. 
WernerÁkos cikke a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1998. 
szeptemberi számában)
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F e l s ő f o k ú  o k t a t á s i  i n t é z m é n y e k  h a l l g a t ó i n a k  s z á m a
1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

99,344 102,387 107,079 117,460 133,956 154,660 179,565 199,032

Forrás: Ijjúság és társadalom. Ijjúságstatisztikai adattár, 1996. Bp. KSH. 1998. 97. p.
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mintából kiemeltük a véletlenszerűen bekerült 151 egyetemi és főiskolai hallgató idevágó válaszait, másrészt 1997 januárjában az Országos Széchényi Könyvtár 607 olvasójától (többségében főiskolai és egyetemi hallgatóktól) ugyancsak jól értelmezhető adatokat nyertünk.Bármennyire is csábító a leendő értelmiség életmódjáról, gondolkodási stílusáról, kulturális fogyasztásának különböző területeiről adatokat gyűjteni, a rendelkezésünkre álló pénzből nem csupán a minta -  fentiekben jelzett -  szűkítésére kényszerültünk, de a kérdéseket is mindössze 3 csomópont köré sűrítettük: a) könyvtárhasználat (11 kérdés); b) olvasási kultúra (7 kérdés); c) értékrend (4 kérdés).
A könyvtárhasználati szokásokról
Nyomban az első (Tagja-e valamilyen könyvtár
nak?) (kérdőívünkben ugyan a 3. számú) kérdésre érkezett válaszok értelmezésekor jó okunk van olvasóinkat a távolságtartás, a kritikai attitűd mozgósítására kérni. Interjúkészítőink az OSZK emblémájával jelzett kérdőívet használva dolgoztak, vagyis a megbízó elvárása egy percig sem lehetett kétséges. Talán ennek is eredménye, hogy némi félreértéseket regisztrálva, tudomásul véve 400 válaszoló közül 1 fő bátran bevallotta, hogy még sohasem használt könyvtárat, 51 hallgató (12,7%) pedig egykori, de a kérdezés időpontjában már/még könyvtárba nem járónak vallotta magát. Ugyanerre a kérdésre viszont az MTA említett adatfelvételében 23,3% adott tagadó választ. A különbség a legkevésbé sem elhanyagolható. Ráadásul a széles körű szociológiai tapasztalatokra utalva, tudatosítani kell önmagunkban, hogy még ez a 23,3% is tartalmazza az önkéntelen szépítés tendenciáját. Vagyis nyomban az indulásnál szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a 90-es évek derekán, második felében (ezek az arányszámok nem

szoktak néhány év alatt radikálisan változni) a hazai felsőoktatásban résztvevők negyede, ötödé nagy valószínűséggel könyvtárhasználat nélkül szerzi be az „értelmiségi” voltát bizonyító dokumentumot, a diplomát. Ezt a matematikailag korrektnek tűnő megállapítást két meggondolásból is némileg, de csak kis mértékben korrigálhatónak tartjuk. Egyrészt a diplomamunka bizonyára a notórius könyvtárkerülőket is időleges használókká „varázsolhatja” , másrészt talán a többgenerációs értelmiségi családból származók otthoni dokumentumgyűjteménye néhány esetben reális vetélytársa lehet az adott felsőoktatási intézmény bibliotékájának.Mindent összevetve, az MTA és a saját adataink közötti feszültség óhatatlanul is a Heisenberg nevéhez kötődő bizonytalansági relációra figyelmeztet mindnyájunkat (az alkalmazott műszer menthetetlenül befolyásolja a vizsgálat objektumát).Ezért most az indításnál kötelességünk figyelmeztetni: nem egzakt tényeket, hanem csupán a valóságot egy „kissé” várakozásainkhoz igazító, tehát azt szükségképpen némileg megszépítő véleményeket, interjúhelyzetben adott válaszokat fogunk bemutatni. A legkínosabb „önleleplezés” után most- már tematikus rendben tekintsük át a legfontosabb kérdésekre érkezett válaszok rangsorait!A kérdőívben első tételünk a tanulmányokhoz szükséges kötelező és ajánlott irodalom beszerzési forrásainak rangsorolását kérte a hallgatóktól (1-től 6-ig terjedő osztályzatok átlagait számoltuk ki). Második kérdésünk a leginkább preferált könyvtár hatékonyságát firtatta.Egyetlen mondat erejéig térjünk vissza a bevezetőben illusztratív céllal emlegetett könyvtári tagságot tudakoló tételünkhöz. Természetesen nem elégedtünk meg az igen/nem dichotómiával, hanem kíváncsiak voltunk a választott könyvtár típusára is. Az MTA némileg visszafogottabb adatsorát itt most nem idézzük, hiszen a belső tendenciák nagyon hasonlóak, de talán az egész vizsgálat legpo-
434 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1998. 5-4.



SS Diplom agyár és/vagy értelm iségképzés SS
A  beszerzési források fontossági sorrendje átlagos pontszám

1. Könyvtár 2,142. Könyvesbolt, jegyzetbolt 2,713. Barátoktól, ismerősöktől 3,344. Évfolyamtársaktól 3,405. Otthonról 3,63
)yA  kötelező és ajánlott irodalomnak mekkora részét szokta
megtalálni az Ön által használt könyvtárban?” %
1. Saját intézmény könyvtárában 60,42. Szakkönyvtárban 55,33. Közművelődési könyvtárban 36,54. Más felsőoktatási könyvtárban 36,1
Milyen könyvtárat használ? (a válaszolók százalékában)

1. Egyetemi, főiskolai 87,32. Közművelődési 58,53. Szakkönyvtár 52,2
zitívabb táblázata áll előttünk. A hallgatók döntő többsége nem boldogul saját intézményének gyűjteménye nélkül, mely nagy valószínűséggel fizikailag is a legelérhetőbb, de ezzel együtt csaknem 60% vallja magát a közkönyvtári hálózat használójának, s ha a szépítési rátákat is bekalkuláljuk még akkor is igen jelentős a szakkönyvtárak párhuzamos látogatása. A szőkébb kérdésre még visszatérünk, de már itt nyomatékosítani kívánjuk, hogy a felső- oktatásban résztvevők számára a hazai könyvtári rendszer kiegészítő jellege, egyidejű használata látszik

dominánsnak. Egyébként ez a megállapításunk teljes összhangban van egy a svédországi helyzetet bemutató tudósítással. Ott a hallgatók fele tanulni jár a közművelődési könyvtárba. (Ericsson, A.1996.)Ugyanezt a kiegészítő jellegű, párhuzamos könyvtárhasználatot kellett megtapasztalnunk, a bevezetőben már emlegetett OSZK-s vizsgálatunk során is. A válaszolóknak mindössze egytizede vallotta magát kizárólag a nemzeti könyvtár használójának, több mint felük (52%) alkalmanként, csaknem 40 százalék pedig rendszeresen látogat más könyvtá- ra(ka)t is. Pedig az OSZK előnyei szinte páratlannak mondhatók: elvileg minden hozzáférhető, óriási szabadpolcos állomány, viszonylag gyors kiszolgálás, kényelmes fotelek stb.Mint látható, a látogatások gyakorisági rangsora részben önmagáért beszél, hiszen a heti többszöri látogatás a saját főiskolai, egyetemi könyvtár elsőrendű fontosságát teszi egyértelművé, míg a közkönyvtárak esetében a havi egyszeri használat a legjellemzőbb kategória. Ugyanakkor az oszlopok összege csak erősen hasonlít, de nem egyezik az előző táblázat számaival. Alig észrevehetően nőtt az A és B kategóriákban, míg a C oszlopsor a közkönyvtárak népszerűségének jó 10 százaléknyi hirtelen emelkedését jelzi. (Ott még csak 58%, itt
A  könyvtárlátogatás gyakorisága (a megkérdezettek százalékában)

A felsőokt. kvtár B szakkvtár C közkvtár1. Hetente többször 38,0 12,0 4,42. Hetenként 27,7 14,5 14,03. Havonta 16,5 14,2 28,24. Negyedévenként 7,5 7,0 13,25. Félévenként 1,3 2,5 5,56. Ritkábban 1,0 3,3 4,0
Összesen 91,0 53,5 69,3
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ö n  a könyvtár m ilyen szolgáltatásait vette eddig igénybe?(a megkérdezettek százalékában)

A (%) B(%) C(%)1. Kölcsönzés 46,5 24,7 29,02. Helybenolvasás 34,7 14,2 13,53. Fénymásolás 19,5 9,5 5,54. Irodalomkutatás, témafigyelés 8,5 2,3 3,05. Tájékoztatás 8,0 2,3 4,86. Internet 6,0 0,3 0,07. Előjegyzés 3,5 1,3 _  1*58. Konzultációs övezet használata 3,0 0,3 0,39. CD-ROM  adatbázisok -  2,8 0,8 0,010. Könyvtárközi kölcsönzés 2,5 0,5 2,0
pedig már 69% vallja magát a kérdezett könyvtár- típus használójának!)A következő' 7 kérdésünk más-más oldalról közelítve, de mindig a különböző könyvtárakkal szembeni elégedettség, elégedetlenség mértékét, illetve annak okait próbálta felderíteni. Elsőként az adott bibliotéka szolgáltatásairól nyújtott tájékoztatás minőségét kellett egy-egy ötfokú skálán értékelni. Az adatok aprólékos táblázatba rendezése helyett itt inkább csak jelezzük, hogy a szelíd, jó közepes minősítés volt a jellemző (3,65-3,36). Amint azonban a kérdőív további tételeinél ezt az interjúkészítők tapasztalták, sok esetben ez a „langyos” átlagos minősítés a megkérdezett bizonytalanságából, finoman szólva tájékozatlanságából fakadt.Éppen a 6. számú zárt formában feltett kérdésünk egyes tételeit a diákok jó része meglepetéssel hallgatta, olvasta (irodalomkutatás, CD-ROM adatbázisok, könyvtárközi kölcsönzés)Minden szolgáltatásféleségben a saját felsőoktatási intézmény könyvtára áll az élen, némi meglepetést talán csak a helybenhasználat második helye okozhat és a személyes beszámolók szerint a másolat- készítés igénybevétele folyamatosan emelkedő ten

denciát mutat. Az Internet és CD-ROM keresettségében mutatkozó egyensúlytalanság mögött nyilvánvalóan azok a technikai korszerűsítésre kiírt pályázatok 100 milliói állnak (FEFA, Világbank stb.), melyekből a felsőoktatás könyvtári rendszere ugrásszerűen fejleszthette telematikai eszközrendszerét éppen az utóbbi években. Továbbá a könyvtárközi kölcsönzés relatív utolsó helye is okot adhatna a meditációra. Hiszen éppen ez az a társadalmi réteg, amelynek erre legnagyobb igénye van s az adatok mégis csupán 2% körül szóródnak. Lassú, drága? Éppen ennek a szolgáltatásnak a gyengesége készteti a hallgatók kétharmadát a párhuzamos könyvtárhasználatra?Bizonyára nem egyetlen összetevő áll a háttérben. A könyvtárak közötti tervezett, tervezetlen munka- megosztás több szálon futhat: az állományok összetétele, a szolgáltatások karaktere, az emberi kapcsolatok jellemzői, a bútorzat, a belső tér hangulati eltérései mind-mind részei lehetnek ennek az „együttműködésnek”, a kiegészítő funkciók kikristályosodásának. Illetve, az ellenkező oldalról közelítve éppen az éles határok eltűnése, az egyes könyvtártípusok közötti különbségek csökkenése is
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Többnyire szokta-e kérni a könyvtáros segítségét? (a megkérdezettek százalékában)

jelentős szerepet játszhat a kiegészítő, párhuzamos használat erősödésében. (Például a nagyobb közkönyvtárak évtizedek óta folyamatos, igényes állománygyarapítása első renden mindig is a tanulni vágyók céljait szolgálta sikeresen.) (Papp I. 1998.) Külön kérdést tettünk fel a könyvtárosok segítőkészségéről. Ötfokú skála használata után, hajszálnyi különbséggel a közkönyvtárak munkatársai bizonyultak a leginkább szolgálatkésznek (átlag = 4,23) s a háromfokú létra legalsó fokára a saját intézményük szakemberei kerültek (átlag =  3,87). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az átlagok eltérése mellett az adatok szóródása, polarizáltsága jellemző. Például 1-es minősítést (egyáltalán nem segítőkész) a felsőoktatási könyvtár dolgozóinak 13-an adtak, míg a közkönyvtári csapatra egyetlen fő tartotta jellemzőnek ugyanezt a legalacsonyabb osztályzatot.Az olvasó önállóságáról kívántunk képet alkotni következő zárt kérdésünkkel.A domináns választípus a mérsékelten magabiztos, de egyúttal kooperatív magatartásra utal, míg az ellenpóluson megjelenő („nem kérek segítséget”) igen csekély gyakoriságú válasz (1-2%) feltehetően néhány kisebb, nagyobb kommunikációs zavar emléke lehet csupán. Külön említést (és netán elmélyültebb vizsgálódást is) érdemelne a két középső, egyébként egymást totálisan kizáró (soha és mindig) válasz szinte hajszálpontos, 10% körül szóródó nagyságrendje. Itt feltevésünk szerint sok

kal kevésbé a könyvtár, s jóval inkább a használó személyiségtípusa, illetve alsóbb vagy felsőbb évfolyamos mivolta adhatna kellő alapot a magyarázatra.A következő tételünk a kérdések tartalmát, jellegét próbálta részletesebben feltárni.Mint látható az adatsorok párhuzamosan futnak mindhárom könyvtártípusban s a hallgatók kéréseinek legnagyobb része a közvetlen forrásokra, a megfelelő művek megtalálására vonatkozik. E két, nehezen elkülöníthető választípus, együttesen a segítségkérések több mint 80%-át teszik ki a felsőoktatási intézményeknél, de a közkönyvtárak esetén is csaknem kétharmadnyi az arányuk. Az adatbázisokra vonatkozó kérdés aszimmetriája nyilvánvalóan a gépesítés színvonalbeli eltéréseire utal.A következő két kérdéssel a könyvtárak állományával kapcsolatos elégedettség mértékét kívántuk felderíteni. Az első, általános megfogalmazás szándékosan az összképről, összbenyomásról akart válaszokat begyűjteni, míg a második kérdés kiemelten a periodikákkal foglalkozott.A leggyakoribb kifogás (kevés példány) feltehetően a jegyzetek, tankönyvek árainak gyors emelkedésével, illetve a vizsgaidőszak sorbanállós, várakozós negatív élményeivel magyarázható. A közkönyvtárak számára külön nyomatékos adatpár az 1. és 2. sorok adatainak összesített értékelése. Hiszen a felsőoktatási intézményekkel a válaszolók fele, a közkönyvtárakkal pedig harmaduk elégedett. A legna-
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A B C1. Sok mindent megtalálok egyedül, csak probléma esetén fordulok hozzá 70,3 31,5 47,82. Elboldogulok egyedül 11,3 9,0 13,53. Természetesen mindig hozzá fordulok 9,0 12,0 6,34. Nem kérek segítséget, mert... (Itt a mondat folytatható volt.) 2,0 0,8 1,3
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Többnyire a segítség, am it kap, m ire vonatkozik? (a m egkérdezettek százalékában)

gyobb elégedetlenségi arányokat (34,2%) meglepő módon a válaszolók éppen a saját intézményük könyvtárával szemben jeleznek. Amint arra már írásunk elején utaltunk, kizárólag nappali tagozatos hallgatókkal készültek interjúk. Miközben jól tudjuk, hogy az esti és levelező tagozatosok számára jelentősen nagyobb a közkönyvtárak keresettsége, használati értéke. (Sokak számára ugyanis jobbára csak a lakóhelyi bibliotéka hétvégi használata az igazán jellemző.)Most első alkalommal kell feltétlenül említést tennünk a 2. és 4. évfolyamosok válaszai között található tendenciózus eltérésekről. Az elégedettség szintje az egyetemi (főiskolai) könyvtárak esetében a 4. évfolyam hallgatóinál érzékelhetően magasabb, mint a két évvel fiatalabbak körében. (Ők nyilvánvalóan több tapasztalat birtokában bátrabban voksolnak a pozitív oldalra.)
Vélem énye szerint m egfelelő-e a könyvtár állománya? (a m egkérdezettek százalékában)

Olvasási szokások
E témakörben 7 kérdést tettünk fel, elsőként a könyvekkel kapcsolatban.Adataink árnyaltabb értelmezéséhez itt most egyetlen viszonyítási pontként a jó évtizeddel korábbi, megbízható, országosan reprezentatív kutatás (Gereben F. 1998.) eredményeit idézve emlékeztetjük az olvasót, hogy akkor az értelmiségiek 52%-a vallotta magát rendszeres (havonta legalább 1 könyvet) olvasónak.Természetesen jóval életszerűbb lehetne elemzésünk, ha terjedelmes listák, gyakorisági rangsorok bemutatására is vállalkozhatnánk. (Ettől itt most tudatosan tekintünk el, ugyanis a legtöbb szerző egyetlen említéssel szerepel, tehát igencsak hosszú listákra lenne szükség.) Ennek hiányában csupán összesítő táblázatokat teszünk közzé a nappali tagozatos felsőoktatásban résztvevő hallgatók olvas-

A B C1. Forrásokra, amelyek könyvtáron belül megtalálhatók 48,0 25,0 33,22. Konkrét irodalom (könyvek, folyóiratok) ajánlására egy meghatározott témakörben 38,2 23,5 28,23. Keresési stratégia kidolgozására, keresendő szavak, keresőkérdés megfogalmazására 16,7 7,0 8,24. Pusztán a számítógépek, adatbázisok kezelésére 10,0 2,3 1,35. Egyéb lehetőségekre könyvtáron kívül (más intézmények, szervezetek, szolgáltatások) 6,3 5,3 5,0

A B C1. Megfelelő 21,0 20,0 12,52. Részben megfelelő 30,7 16,5 21,73. Nem megfelelő, mert kis példányszámban vannak meg a könyvek 34,2 12,0 17,74. Nem megfelelő, mert kevés az új kiadású könyv 12,5 6,5 15,25. Nem megfelelő, mert nincsenek meg az általam keresett könyvek 4,3 2,5 10,0
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mányszerkezetének belső tagolódásáról. (Időnként az értelmezést könnyítendő párhuzamosan bemutatjuk az országos reprezentatív mintából nyert táblákat is.) (Nagy A. 1997.)Elsőként a legutóbbi olvasmányok összesítése nyomán előállított struktúrát tekintsük át, de három szempontból közelítve (a mű keletkezésének ideje, a szerző nemzetisége és a mű stílusa alapján). Amint látható a leendő értelmiségiek 400 fős mintájának „érdeklődési kormetszete” sokkalta kiegyenlítettebb, mint az átlagos felnőtt lakosságé. Körükben még nem vált abszolút dominánssá a legfrissebb irodalom keresettsége.Több ponton is radikális eltérésekre bukkantunk s igazán reményt keltő lehet a felsőfokú oktatási rendszerbe kerülők arányának folyamatos emelkedésére gondolva végigfutni a párhuzamos adatok során. Talán mégsem „egyértelműen kidobandó ócska kacatok” a XIX. és XX. század klasszikusai s

lám míg az össznépesség csupán 3 százaléka érdeklődik a kortárs értékes művek iránt, addig a következő évtizedek értelmiségének tizede ezeket a könyveket is kézbe veszi. Biztató jel! A lektűrök népszerűsége is jóval alacsonyabb a kérdezett fiatalok körében.A három táblázat együttes üzenete szerint a kommercializáló- dás és az amerikanizálódás elsöprő hullámai a vizsgált társadalmi csoportban jóval visszafogottabban tűnnek fel, de a magyar szerzők fokozott háttérbe szorulása itt még kifejezettebb mint az országos nagy mintában s végül a praktikus célokat szolgáló (ismeretterjesztő és szakirodalom) térhódítása össznépi hajlandóságnak, az olvasási szokások egészét módosító tendenciának tűnik. Adataink egymásutánja egyértelművé teszi, hogy a reklámok uralta, piaci érdekektől vezérelt közízlés uralkodóvá válásának egyetlen igazi ellenszere van, nevezetesen a tradicionális kultúra megőrzését és a kritikus gondolkodás kifejlesztését egyaránt célzó középfokú oktatás általánossá tétele valamint a főiskolai-, egyetemi képzésbe kerülők létszámának további növelése. S amint ezt mindnyájan jól tudjuk, csak talán mégsem mondjuk elég sokszor és elég hangosan, ez a tendencia nem csupán az olvasási kultúra szintjének emelését, hanem a kiművelt, versenyképes munkaerő, az önállóan ítélni tudó polgárok rétegének izmosodását, létszámbeli gyarapodását is jelenti.A látlelet természetesen nem válhat teljessé a kedvenc szerzők listája, illetve azok táblázatos bemutatása nélkül. Sajnos ez a kérdés javaslatunk ellenére sem került be a már többször hivatkozott
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Elfoglaltságai mellett hozzájut-e könyvek olvasásához?
(Ha igen, milyen gyakran?) (a megkérdezettek százalékában)

1. Igen, rendszeresen (havonta legalább 1 könyvet) 42,22. Igen, időnként (negyedévenként legalább 1 könyvet) 39,23. Nagyon ritkán (évente legalább 1 könyvet) 16,54. Nem 2,0©
A  legutóbbi olvasmányok megoszlása a mű írásának ideje szerint (%)

Főiskolai, Országos mintaegyetemi hallgatókÓkor 2Középkor 0,28 2Koraújkor (XVIII. sz. végéig) 4,6X IX . század 6,3 4X X . század első fele 20,3 151961-1970 14,3 81971-1980 9,4 81981-1990 16,0 221991- 19,4 40
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1996-os MTA vizsgálat apparatúrájába. Ezért a következő táblázatban az egyetemisták és főiskolások válaszai mellé az 1995-ös, pedagógusok körében végzett felmérés listavezetőit írjuk be. (Nagy A. 1996.)A téma lezárhatatlan az összesítő táblázatok nélkül, hiszen az előző lista csak a csúcsokról adott képet s ha netán a teljes jegyzéket akár gyakorisági

Kedvenc szerzők(a válaszolók százalékában)
Főiskolai, pedagógusok egyetemi ' °hallgatók %Jókai Mór 12 25,8Rejtő Jenő 7,2Mikszáth Kálmán 6,2 15,8LŐrincz L. László 4,7Merle, Róbert 4,7 10,4Cook, Robin 4,7 3,4Christie, Agatha 3,2Radnóti Miklós 3,2 6,0Dosztojevszkij 3,0Dumas, Alexander 3,0Garda Marquez, Gábriel 3,0 2,8József Attila 3,0 7,6Móricz Zsigmond 3,0 13,2King, Stephen 2,7Asimov, Isaac 2,5Hugó, Victor 2,5Ady Endre 2,2 5,2Steel, Dániel 2,2Fable, Vavyen 2,2Gárdonyi Géza 2,2 3,4Vonnegut, Kurt 2,2Orwell, George 2,2Shakespeare 2,2 5,2Mann, Thomas 2,2 5,4Tolsztoj, Lev 2,2

A  legutóbbi olvasmányok műfaji megoszlása

Főiskolai, Országos
egyetemi halig. mintaRomantikus 0,8 2Klasszikus realista 11,4 4,8X X . századi realista 24,8 16,8Modern 10,8 3,3Lektűr 17,4 40,8Non-fiction (ismeretközlő) 27,8 32,3

A  legutóbbi olvasmányok szerzőinek nemzetiségi meg
oszlása (a válaszolók százalékában) %

vagy ábécérendbe sorolva tettük is volna közzé, ezzel csupán az olvasó zavarát növelhettük volna. Az összehasonlítást folytassuk ismét a már jelzett, pedagógusoktól nyert adatsorokkal.Ügy tűnik mégis van remény! Ha csak a divatos amerikai lektűr szerzők és a kortárs irodalom kva- litásosabb műveit vesszük számba, akkor is biztatóbbak a fiatal, leendő' értelmiségiek adatsorai. Maradandó értékeink (magyar és európai, XX. századiak és kortársak) még találnak értó' olvasókat, ha vannak, ha lesznek a „kiművelt esztétikai érzékenységgel” jellemezhető, a kulturális élet folytonosságának gondolatával eljegyzett, a jövő iránt felelősséget érző utódaink.Kérdőívünkben két tétel hivatott a periodikumok olvasottságának felderítésére.Talán nem vagyunk túlságosan igazságtalanok, ha a teljes választömeg bemutatása után mindössze a magukat rendszeresen olvasónak minősítők vála
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szaira összpontosítunk. Napi- és hetilapot a kérdezettek fele, folyóiratot már csak alig harmada vesz kézbe ismételten, szokásszerűen. A listát a helyi lapok vezetik (42,5%), majd az ország „legnépszerűbb napilapja” , a Népszabadság (37,5%) következik, s az egyéb országos napilapok már jóval szór- tabb mezőnyben következnek.A HVG első, a Nők Lapja második helyét szinte látatlanban is „borítékolhattuk” volna, a Kiskegyed rangsorbeli magassága ad némi töprengésre okot, miközben az igényesebb hetilapok sora (Élet és Irodalom stb.) 2-3 említéssel szerepelnek.

A folyóiratok olvasottsági listáját a História (7,5%), a Rubicon (6%), a Cinema (4%), a Readers’ Digest (3%), a Közgazdasági Szemle (2,75%) és a Filmvilág (2,25%), miközben a Valóság, a Holmi, a 2000 című ugyancsak igényes folyóiratok mindössze 1-1 említést (0,25%) kapnak a majdani diplomás interjúalanyoktól.
ÖsszefoglalásKutatási jelentésünk lezárásaként váltsunk nézőpontot! Szakadjunk el néhány percre a kérdőíves interjúk segítségével begyűjtött adatoktól! S inkább a társadalomban lezajló változások, a hétköznapi tapasztalatok felől közelítsünk vizsgálati témánkhoz. Amint arra már a bevezetőben is utaltunk jelentős mértékben nőtt a közép- és felsőoktatásban résztvevők aránya s ennek egyik legközvetlenebb hatása éppen a jó közkönyvtárak iránti igény ugrásszerű növekedése volt. Ahogyan azt Papp 
István (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1998. február) cikkében hangsúlyozza, a közkönyvtárak hagyományos hármas funkciója (nevelés, tájékoztatás, szórakoztatás) előbb látványosan bővült a korábban inkább csak háttérszerűen meglévő szociális funkcióval (munkanélküliek, nyugdíjasok, kulcsos-gyerekek, drogosok, hajléktalanok stb.), majd egyre fontosabbá vált a tanulással kapcsolatos kérdések megválaszolása, az olvasó igényeinek pontosabb megértése, a „testreszabott” megoldások együttes kidolgozása. Vagyis, a direkt nevelés he-

Szokott-e Ön napilapot, hetilapot, folyóiratot olvasni, s ha 
igen: milyen gyakran? (a megkérdezettek százalékában)
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lyett inkább a tanulást segítő, információkereső és szolgáltató, kooperatív gesztusok váltak mind jellemzőbbé. Tehát éppen az oktatási rendszer expanziója, illetve a növekvő továbbtanulási hajlandóság kényszeríti ki könyvtári rendszerünk konvergáló tendenciáit s ennek egyik legnyilvánvalóbb bizonyítéka a könyvtárainkban feltűnő telematikai hálózatok gazdagodása, illetve a közkönyvtárakban egyre nagyobb számban megjelenő közép- és felső- oktatásban tanulók aránya.A fentiek alátámasztásaként most nem egyszerűen saját vizsgálati adatainkra utalunk vissza, hanem 
Bényei Miklós esettanulmányának néhány fontos gondolatát is szeretnénk idézni. Amint megállapítja, a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár olvasóinak 32,5%-a felsőoktatási intézményben tanul, s ugyanezen diákok jó része (kollégisták, albérlők, bejárók - összesen csaknem 80%) hétvégeken saját városi, községi könyvtáraikban is keresik a Debrecenben egyáltalán nem, vagy csak nagy nehezen megtalálható műveket, folyóiratszámokat. A hallgatók szinte kizárólag tanulmányi feladataikkal összefüggésben keresik fel a megyei könyvtárat, ezek megoldásához kérnek segítséget a könyvtárosoktól. A tankönyvek, jegyzetek, szöveggyűjtemények árainak emelkedése természetesen a közkönyvtárakat is kellemetlenül érinti s ezért egyre gyakoribb az egy példányos, nem kölcsönözhető, olvasótermi beszerzés.A fentiekkel közvetlenül kapcsolódó növekvő igény a fénymásolatok kérése, lassan mintha a jegyzetelés műfaja feledésbe merülne, illetve döntően a szakdolgozatírás idejére koncentrálódna, s marad helyette a másolatok aláhúzogatása. A könyvtárközi kölcsönzés visszaszorulását a már idézett adatok mellett a gyakorló könyvtáros (Bényei Miklós) ugyancsak visszaigazolja: lassú és egyre megfizethetetlenebb a hallgatók számára. Az esettanulmány szerzője is tapasztal egy erősödő polarizációs tendenciát, mely szerint „...egyaránt nő a kiválóan fel
készült, széleskörűen tájékozott, idegen nyelveket

Hetilapok olvasottságai a válaszolók százalékában)

H V G .................................................................................. • • • 41,0Nők L a p ja ..................................................................................... 25,2Élet és Tudom ány.....................................................................13,7K iskegyed..................................................................................  5,7Magyar Narancs........................................................................  4,2168 óra..........................................................................................  3,5Figyelő....................................................................................   3,0Newsweek.................................................................................. 2,7Dér S p ie g e l................................................................................. 0,7Magyar F ó r u m ........................................................................  0,7
beszélő, és a tájékozatlan, a saját szakterületén is 
meglepően járatlan hallgatók száma.” Ugyancsak aggasztónak tartja az esztétikai és erkölcsi értékek iránti közömbösség terjedését.Záróakkordként tegyünk fel egy általánosabb kérdést! Döntően szakembereket vagy netán egyúttal értelmiségieket is képeznek főiskoláinkon, egyetemeinken manapság? Amint Bényei Miklós írja: „Az  
úgynevezett referenszinterjúk egyik negatív tapasz
talata, hogy számos hallgató -  arányaiban ez akár 
a kétharmadot is megközelítheti -  nem érti ponto
san a megoldandó, az oktatótól kapott feladatot, il
letve nem képes megfelelően a könyvtáros számára 
is világosan megfogalmazni a kérdést. ” Milyen válasz születhet ilyen esetben? Vagy még keményebben fogalmazva: „...a  hallgatók túlnyomó többsége 
bizonytalanul tájékozódik a könyvtárban, még har
mad-, negyedéves.korában is kéri a könyvtáros köz
vetlen segítségét pl. a szakkatalógus használatában. 
Az szélsőségnek minősíthető, de azért erre is van 
példa, hogy némelyik hallgató a betűrendes szerző 
és címkatalógusban sem hajlandó maga keresni, in
kább megelégszik a szabadpolc kínálatával A leg
hamarabb a bölcsészhallgatók igazodnak el, legke
vésbé otthonosan pedig a műszaki főiskolai kar 
diákjai mozognak. ”Mindent összevetve vizsgálódásunk eredményeit (a részleteket nem felejtve, háttérbe nem szorítva) talán két pontra érdemes koncentrálni. Egyrészt a
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könyvtárak egymást kiegészítő funkcióit, a konvergens tendenciákat bizonyító adatok sorát tudjuk felmutatni, s ezért mindenfajta egyoldalú, netán kizárólagos fejlesztési koncepciót meglehetős szkepszissel szemlélünk. Másrészt az évtizedek óta deklarált élethosszig tartó tanulási tevékenység kialakításának alapjait nem csupán a kíváncsiság, a tudásvágy, az önálló tájékozódás motívumának elültetésével lehet sikeresen megteremteni, hanem legalább a leendő értelmiség, a főiskolai, egyetemi hallgatók esetében óhatatlanul szükség lenne az eddigieknél jóval hatékonyabban „nem középiskolás fokon” tanítani -  főként a pedagógusképző intézményekben -  az eszközöket, információkereső technikákat, valamint a könyv- és könyvtárhasználati módszereket. Mégpedig lehetőleg nem csupán önkéntes alapon, hanem az értelmiségképzés részeként, tantervi keretekben rögzített kreditekben.

Irodalom
BÉNYEI Miklós: Tapasztalatok és gondolatok az egyetemi - főiskolai hallgatók könyvtárhasználati szokásairól. Eset- tanulmány. 1996. december 7. (Kézirat 13 p.)ERICSSON, Acke: The public libraries and university stu- dents. In: Scand. Public Libr. Q. 29.vol. 1996. 3. no. 15-18. p.GEREBEN Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség. Bp., OSZK, 1998. 250 p. 41. p.Ifjúság és társadalom, Ifjúságstatisztikai adattár. 1996. Bp. KSH, 1998. 97. p.)Magyar Statisztikai Évkönyv. 1996. Bp. KSH, 1997.N A GY Attila: Napi robotos vagy organikus értelmiségi? In: Űj Pedagógiai Szemle, 1996.12. sz. 93-104. p.N A GY Attila: Modernizáció: globalizáció, amerikanizáció? (Változási tendenciák a hazai olvasási és könyvtárhasználati szokásokban). In: Könyvtári Figyelő, 1997. 3.sz. 476-484. p.PAPP István: A közkönyvtár változó paradigmája. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1998. február, 3-8. p.ZSIDAI József: Javaslat a magyar könyvtári szervezet átalakítására és a költséggazdálkodás racionalizálására. In: Könyvtári Figyelő, 1996. l.sz. 30-40. p.

90 É V E S  E G Y IP T O M I L E L ET  LIPC SÉBEN . -  A lipcsei Egyetemi Könyvtár pincéjében 24 
fémládára bukkantak, amelyekről senki sem tudott. Némelyiken a D PK  betűk álltak, bennük 

hozzáértők a Deutsches Papyruskarteir rövidítést ismerték fel. A ládák felnyitása után kiderült, 
hogy valóban arról a papiruszkincsről van szó, amelyet több szászországi kulturális intézmény 

egyesült erővel szerzett Egyiptomban 1902-ben. A ládák a 4500 papiruszon kívül (amely az egyik 
legnagyobb papiruszgyűjtemény Németországban) pergamentekercset és egyéb értékeket is 

tartalmaznak. -  A többnyire görög nyelvű papiruszok közül néhányat 1906-ban már publikáltak, 
néhányat az NDK-időkbcn katalogizáltak és üveg alá helyeztek, az anyag egészét azonban sohasem 

rendezték, nem leltározták. -  Egyelőre nem tudták megállapítani, honnan származik a ládák 
tartalma, s arról is hallgat a könyvtárigazgató, hogyan is történt az űjrafelfedezésük“. Megindult 

az anyag tudományos feltárása, egyúttal azonban jelentős konzerválási-restaurálási munkára is 
szükség lesz, mert a rozsdásodó fémládák nem tettek jót a papiruszoknak.

(DBI-Pressespiegel, 1998. május)
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