
A Szent István Egyetem Kosáry Domo-
kos Könyvtár és Levéltár 2006 szeptem-
berében kapcsolódott be az egyetemen
folyó képzésekbe. Ekkor kezdõdött a
könyvtárhasználat néven önálló kurzus-
ként, a hálótervben megjelenõ tárgy okta-
tása. 

A nem könyvtár szakon, de BA-rend-
szerben tanuló nappali és levelezõ tago-
zatos hallgatók képzését a könyvtár mun-
katársai végzik. A kurzusok alakítása, a
módszertan, a tartalom finomodása és az
adott szakhoz igazítása folyamatosan
zajlik, felhasználva az oktatási tapaszta-
latokat. A tárgyhoz kapcsolódó, 2006
nyarán elkészült nyomtatott jegyzet je-
lenleg a harmadik átdolgozott, bõvített
kiadásban és fõképp elektronikusan érhe-
tõ el.

A könyvtár-pedagógiai foglalkozások
során a hallgatók elõzetes ismereteinek
felmérésére szabad asszociációs vizsgá-
latokat végzünk. A hallgatók az elsõ kon-
taktóra alkalmával öt szót vagy kifejezést
írnak, ami a könyvtárral kapcsolatban
eszükbe jut. A félév végén újra elvégez-
zük ezt a mérést, vagyis az utolsó kon-
taktórán szintén kérünk öt szót vagy kife-
jezést, ami a könyvtárral kapcsolatosan
eszükbe jut. A felmérésekbõl rögzített
eredmények 2010 februárja óta állnak
rendelkezésünkre – bár eltérõ módszer-
tannal. A félév eleji és félév végi vála-
szok segítségével összehasonlítóvá válik
az asszociációk eredménye, ezáltal mér-
hetõ a kurzus hatása, az esetleges válto-
zás is.

2010 februárja óta összesen 537 fõtõl
kértünk asszociációs láncot, akik össze-
sen 2596 kifejezést adtak meg. Az egyé-
ni felmérõlapokon rákérdezünk a válasz-
adó nemére és életkorára is, ezt az adatot
azonban nem mindenki közli. Az életko-
ri megoszlás 18 és 53 év közé esik, bár a
többség 18 és 21 év közötti, és azok 
között, akik nyilatkoztak errõl, 344 nõ és
99 férfi volt.

Az elsõ kontaktórán végzett felméré-
sek alapján az alábbi nagyobb csoportok-
ba sorolhatók a kapott válaszok:

• a hagyományos könyvtári térre 
vonatkozó kifejezések, a könyvtár mint
helyiség és hangulatelem 
(könyvek, könyvtáros, polcok, zöld 
lámpa, kandalló…)

• hagyományos könyvtári 
szolgáltatások (kölcsönzés)

• könyvtári szabályokra utaló 
kifejezések (csend, csendet, tilos enni 
és inni, késedelmi díj…)

• dokumentumtípusok (könyv, újság,
lexikon, enciklopédia, DVD…)

• könyvtárhoz kötõdõ tevékenységek
(olvasás, kutatás, fénymásolás,
nyomtatás…)

• információ, tudás, mûveltség, 
tanulás

• bizonytalanság (labirintus, 
segítségkérés, nem találom…)
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• olvasmányélmények (konkrét 
szerzõk neve)

• konkrét könyvtárakra utaló 
kifejezések (OSZK, FSZEK, Kálvin tér,
Széchényi…)

• intézmények, események 
(iskola, gimnázium, töriverseny…)

• könyvtáros (könyvtáros néni, ked-
ves, mogorva, szigorú, szemüveges…)

A félév eleji adatoknál a leggyakoribb
a könyv és a könyvek, illetve a csendre
utaló kifejezés, ez az 
összes alak
11–11%-a,
222 db volt.
A következõ
l e g n a g y o b b
számban sze-
replõ alak a ta-
nulás, ahol a 105
db 4%-ot jelent,
majd következik a
kölcsönzés, a polc
és polcok, valamint
a nyugalom 3-3%-
kal. A kapott ala-
kok 2%-ában
fordul elõ a
rendre és az in-
fo rmác ió ra ,
azaz informá-
cióra, információ-
szerzésre, -gyûjtésre és az iroda-
lomra utaló kifejezés. A tizedik leggya-
koribb kifejezéssel egyenlõ számban, 
49 esetben fordul elõ a válaszokban a
könyvtáros. A kapott 49 alak megoszlása
pedig a következõ: 31 könyvtáros, 17
könyvtáros néni (köztük kedves, mogor-
va és szemüveges is), továbbá 1 esetben
könyvtáros néni/bácsi alak fordult elõ.

A kapott válaszokat különbözõ cso-
portokra bontva is megvizsgáltuk: férfiak
és nõk válaszai, 20 év alattiak és 21 év fe-
lettiek, könyvtári térben és nem könyvtá-
ri térben végzett felmérés eredményei. 
A kapott kifejezéseket ezen szempontok
szerint csoportosítva a válaszokban je-
lentõs eltérés nem tapasztalható. Az
egyes csoportokban, bár megfigyelhetõ
eltérés a kifejezések sorrendjében, a ka-

pott kifejezésekben,
szinonimákban, az
összeredmény a
teljes csoport
eredményeihez
igazodik.

L é n y e g e s
különbség és
változás a
teljes fél-

éven keresztül
futó kurzusok félév eleji és

félév végi eredményeiben mu-
tatkozik. A hall-

g a t ó i
vá l a -

szokat
elemez-

ve kitû-
nik, hogy

a félév vé-
gén a jel-

legzetes ki-
f e j e z é s e k

megmaradnak
(csend, tanu-

lás, könyvek), ezek aránya is körülbelül
azonos a félév eleji válaszokéval, azon-
ban a vezetõ kifejezéseket követõ alakok
kisebb szórást és aránykülönbséget mu-
tatnak a félév elején mért eredményhez
képest.
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Fontos kiemelni, hogy a kapott ered-
mények alapján a változás nem egységes
a csoportok között és csoporton belül
sem. Vannak hallgatók, akiknek válaszá-
ból eltûnik minden csenddel kapcsolatos
kifejezés, és helyét átveszik a félév tema-
tikájára utaló alakok, de vannak olyanok
is, akiknek válasza nem változik a félév
elejéhez képest, új alak, szakkifejezés,
forrás, adatbázis neve nem tûnik fel. Sok
hallgatónál keverednek az eredeti és az új
kifejezések, de ezekben az esetekben, ha
a csend és a könyv megmarad is, a fél-
év eleji elsõ helyrõl az utolsó helyek 
valamelyikére csúszik, már nem az asz-
szociációs lánc elején, hanem
annak vé-
gén sze-
repel.

A fél-
év elején
kapott vá-
laszokkal
ö s s z e h a -
s o n l í t v a
megállapít-
ható, hogy a
félév végén
n a g y o b b
arányban sze-
repelnek szak-
k i f e j e z é s e k ,
megjelenik a te-
matikában szereplõ források, adatbázisok
neve. További jellegzetesség, hogy a kur-
zus végén kapott válaszokban feltûnik a
félév kritikája is, annak ellenére, hogy az
utolsó kontaktórán, a kötelezõ asszociá-
cióktól elválasztva, a hallgatóktól önkén-
tes válaszadással visszajelzést, véle-
ményt is kérünk a félévre, az oktatásra
vonatkozóan.

A felmérés során a hallgatók életkorá-
ra és nemére kérdezünk rá írásban, a
könyvtárral kapcsolatos elõzetes ismere-
teiket, korábbi, szervezett könyvtár-peda-
gógiai foglalkozáson való részvételüket
csak szóban kérdezzük, így ezekkel a té-
nyezõkkel a kapott eredmények nem vet-
hetõk össze. Nem ismeretes továbbá az
sem, hogy a kapott válaszok és kifejezé-
sek mennyiben tükrözik a saját élményû
könyvtárhasználatot. Újabb érdekes vizs-
gálat tárgya lehetne a változás tartósságá-
nak követése, a közvetlenül a félév 
végén, az utolsó alka-
lom-

mal végzett
vizsgálat megismétlése egy

félévvel és egy tanévvel késõbb.
A kapott kifejezések alapján összessé-

gében elmondható, hogy a hallgatók
könyvtárképét a fizikai térre és a hagyo-
mányos könyvtárra utaló kifejezések
uralják – függetlenül az életkortól, a
nemtõl és a felmérésnek helyet adó
könyvári vagy egyéb tértõl. A könyvtár-
pedagógiai foglalkozások pedig ezt a ké-
pet nem egységesen, de befolyásolják. ■
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