
általános érvényű megállapításai, hogy pl. a 
könyvtárak nem tudnak dotációk nélkül működni, 
de a szolgáltatások színvonalának biztosí
tásához, a növekvő olvasói igények ellátásához 
nem elegendőek az állami pénzforrások. A 
könyvtáraknak szerteágazó lehetőségeik vannak 
a kereskedelmi jellegű szolgáltatások bevezeté
sére, mivel az egyedi értékű információra már 
van fizetőképes kereslet.

A piaci viszonyok kiterjesztésének fontossága 
mellett érdemes utalni arra, hogy ingyenes 
könyvtári szolgáltatások nemcsak a letűnt rend
szerben, hanem a forradalom előtti Oroszország
ban is léteztek, mi több jelenleg több ország 
(Anglia, USA, Németország) könyvtári törvényei 
is szavatolják.

Az információnak mint árunak a megjelenése 
több akadályba ütközik, például az egyetemes és 
speciális humán tudományi könyvtárak anyagá
nak erős ideológiai irányultságába, a közkönyv
tári gyűjtemények szinte egyforma összetételé
be.

A könyvtári szolgáltatások „piacosításához” a 
szerző a leglényegesebbnek az alábbiakat ítéli:

1. Mint a gazdaság többi szférájában, itt is be 
kellene vezetni a szabad árakat, és egyidejűleg 
életre hívni a konkurenciát. Az árakat differenciál
ni lehetne a fizetőképes és a kevésbé fizetőképes 
felhasználói kategóriák szerint. Könyv
tártípusonként eltérő módon kellene törekedni a 
profitszerzésre.

2. Fokozatosan meg kell teremteni a decent
ralizált irányítás feltételeit. A módszertani szolgál
tatások új programok és technológiák bevezeté
se révén üzleti alapokra helyezhetők. Gazdasági 
szerződések köthetők más könyvtárakkal, intéz
ményekkel, pártokkal stb.

3. A közép- és a felsőfokú könyvtárosképző 
intézményekben a hallgatókat fel kell készíteni a 
könyvtári-bibliográfiai marketingmunkára, oktatni 
kell az információs management szaktárgyat.

4. Részleges privatizáció ajánlható az egyedi 
információértékű bibliográfiák közreadásában, s 
a nem állami kiadású sajtótermékek gyűjtésében. 
Több hatósági és kis példányszámú kiadvány, új 
szövetkezeti és nem hivatalos sajtótermék („So- 
versenno sekretno” ; „Soglasie” stb. című napila
pok), valamint egyedi értékű és zárt gyűjtemény 
várja hasznosítását. (Példaként említi Suetovnak 
a szamizdatokról készült jegyzékét és Urasovnak 
a sztálini terror áldozatairól készült összeállítá
sát.) A befektető és a könyvtári kollektíva rész

vénytársasági formában közös tulajdonosokká 
válhatnak. A könyvtárak kialakíthatnak olyan 
részlegeket, amelyek a nem hagyományos 
könyvtári beszerzésen alapulnak. Gazdasági vál
lalkozásba foghatnak külön térítéses olvasóte
rem, magán és szövetkezeti jellegű gyűjtemény 
kialakítására. A későbbiekben létrejöhetnek a 
könyvtári részvénytársaságok társulásai, ezek 
működésében szerkesztőségek, kiadók is érde
keltté válhatnának. Reálisnak látszik többféle tu
lajdonforma együttes működése, privát informá
ciós cégek megjelenése.

5. Sajnos a könyvtári vezetés általában nem 
érdekelt a fizetési formák megváltoztatásában. A 
könyvtári bevételek 50%-át fordíthatják bérjellegű 
kifizetésekre. Az egységnyi információtermelés 
önköltségét nehéz meghatározni az eltérő körül
mények miatt. A könyvtárak többségének nincs a 
kérdésekkel foglalkozó érdekképviselete.

A jogi korlátozottság az állami irányítású 
könyvtárakat még nehezebb helyzetbe hozza, 
pedig a könyvtáraknak „mindent meg kellene en
gedni, ami nem tiltott” . A könyvtári törvény re
formjában a tulajdonjogi kérdések döntőek, de 
az új jogállamban meg kell oldani a jogfosztott 
könyvtárak és könyvtárosok helyzetét.

(Bíró Júlia)

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Általános kérdések

92/181
ZMIGRODZKI, Zbigniew: Wolnosc czytania jako 
problem wspófczesnego bibliotekarstwa = 
Prz.Bibl. 59.rocz. 1991. 1.no. 21-31.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven.

Az olvasás szabadsága mint napjaink könyv
tárügyének problémája

Olvasás; Olvasáskorlátozás
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Külföldi folyóirat-figyelő

Az UAP az olvasás szabadságát mint a külön
féle tilalmakkal nem korlátozott lehetőséget hir
deti. Ennek alapján a demokratikus államokban 
különböző nyilatkozatok és törvények is napvilá
got láttak. Ezek állampolgári jogként kezelik ezt a 
jogot.

Ezzel szemben a diktatórikus államok egé
szen másként jártak el. Ideológiai és politikai cé
lokból ezekben az államokban a cenzúra hézag- 
talan rendszere épült ki, amely egyaránt vonatko
zott az alkotókra, a közvetítőkre, az olvasókra. A 
tilalmak formái között egyaránt szerepeltek a 
nyilvános és a titkos, illetve a direkt és az indirekt 
formák. Mód volt -  óvatosságból -  még a köz
ponti instrukciók „túlteljesítésére” is.

A könyvtárak a közvetítők közé tartoztak. Mi
vel a tiltások náluk magasabb szinten kezdődtek, 
tiltó szerepkörük főként a korábban megjelent 
irodalom vonatkozásában volt jelentős, illetve ak
kor, amikor nem vállalkoztak a legfeljebb megtűrt 
(pl. egyházi) kiadók termésének és az illegális ki
adványoknak a beszerzésére és forgalmazására.

Noha a cenzúrának a korábbi évszázadokban 
is megvolt a maga szerepe, hézagtalan rend
szerré csak a hitleri Németországban és a Szov
jetunióban, majd azt követően a vazallus álla
mokban állt össze. (A cikk mind a németországi, 
mind a szovjet gyakorlatra és módszerekre szá
mos példát hoz fel.)

Lengyelországban az ideológiai-politikai cen
zúra és indexre tétel legkiterjedtebb akciói az 50- 
es évek elején zajlottak le (tiltott szerzők, tiltott 
művek, zárolt kiadványtárak), de még a hatvanas 
évek végére is jutott belőlük egynéhány.

Sajnos, számos könyvtárban a bizalmi állást 
betöltő igazgatók állományselejtező buzgalma 
túltett minden központi elváráson. Az 1980 és 
1981 közötti liberalizáció kezdte feloldani ezt a 
végletesen tiltó magatartást, s a könyvtárak pol
cain mint több, korábban legfeljebb megtűrt vagy 
meg sem tűrt mű jelent meg. A „szükségállapot” 
idején azonban újólag működésbe léptek ezek a 
korlátozó mechanizmusok.

Voltak persze -  akárcsak a szellemi élet, a 
könyv- és folyóiratkiadással, illetve terjesztéssel 
foglalkozó szakmák más területein -  olyan 
könyvtárosok is, akik magukat a legkülönbözőbb 
veszélyeknek és fenyegetéseknek kitéve, e disz
krimináció ellenében tevékenykedtek. Ez a kér
dés azonban még nincs módszeresen feltárva és 
tudományosan értékelve.

(Futala Tibor)

Használat- és igényvizsgálat

92/182
PAWLOWSKY-FLODELL, Charlotta: Wenn Video
nutzer fremdgehen. Die Videotheknutzer am Bei
spiel der Stadtbibliothek Bielefeld = Buch Bibi. 
43.Jg. 1991. 8.no. 652-660.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Amikor a videohasználók hűtlenkednek. A vi
deotéka használói a bieiefeldi városi könyvtár 
példáján

Használói szokások; Videokazetta

Az utóbbi években jelentősen megnőtt a tévé
műsorok mennyisége. Jóllehet a videokölcsön
zők a forgalom csökkenéséről panaszkodnak, a 
közkönyvtárak egyre több videokazettát kölcsö
nöznek ki. Mi ennek a sikernek az oka? A biele- 
feldi városi könyvtár felmérésének eredményei 
ellentmondanak a várakozásoknak: azok, akik vi
deokazettát kölcsönöznek a könyvtárból, fiatal, 
iskolázott, jó ízlésű, aktív, a kultúra iránt érdeklő
dő emberek, és többet olvasnak, mint az átlag
polgár! igényeiket és érdeklődésüket szemmel 
láthatólag jobban kielégítik a közkönyvtárak 
videogyűjteményei, mint a kereskedelmi kölcsönzők.

(Autoref.)

Olvasáskutatás

92/183
ANKUNDOWICZ, Janusz: Kilka uwag o czytel- 
nictwie u progu zmian = Prz.Bibl. 59.rocz. 1991. 
1.no. 43-51.p.

Rés. angol nyelven.

Néhány megjegyzés az olvasásról a változá
sok küszöbén

Olvasási szokások

Lengyelországban is minden változik. Ezért 
sem érdektelen bizonyos számvetésre vállalkozni
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a társadalom művelődési szokásairól, jelesül ol
vasási kultúrájáról.

A társadalom művelődése egy igen széles 
alapú piramishoz hasonlít, amelynek csupán a 
csúcsán vannak -  a társadalom néhány száza
lékát kitevőén -  olyanok, akik tudatosan, az 
értékekre koncentrálva és folyamatosan műve
lődnek. Nem is lehet másként, minthogy az elmé
lyült műveltségnek nincs társadalmi megbecsült
sége, az élet feltételei pedig egyenesen ellené
ben hatnak az elmélyült művelődésnek.

Az általános megállapítások az olvasás terüle
tén a következőképpen konkretizálhatok:

A társadalom túlnyomó része meglehetősen 
sztereotip módon tiszteli a könyvet, ám sokkal 
kevésbé él vele valóságosan. A lakosság felnőtt 
részének mindössze 5-7%-a tekinthető rend
szeres olvasónak. A Statisztikai Hivatal felméré
sei szerint a háztartások 27%-ában egyáltalán 
nincs könyv. Falusi környezetben a könyvtelen 
háztartások aránya 40%-ot tesz ki. Ahol van is 
könyv, leginkább „iskolai olvasást”, tehát valami 
„muszáj dolgot” szolgál. Ahol az iskolás kor be
fejeztével fenn is marad az olvasás szokása, az 
gyakorta az „iskolai olvasás” hozzáértésének 
szintjén marad meg. Egyébként megfigyelhető: 
az elmúlt 40-45 év folyamán az olvasottság mind
inkább kimaradt az elitképző tényezők közül. A 
könyvek ajánlása -  mondhatni -  gyors ütemben 
privatizálódott és privatizálódik tovább. Mind
össze 20%-ot tesz ki az olvasmányajánlásban a 
hivatásosak (könyvtárosok, könyvkereskedők, 
pedagógusok) részesedése.

A legnépszerűbb művek kétötödét lengyel 
szerzők művei teszik ki, ezen belül is meghatáro
zó módon a prózaíróké. Ezek túlnyomó része 
klasszikus alkotásnak minősíthető. A legnépsze
rűbb külföldi szerzők ugyancsak a klasszikusok 
közül kerülnek ki. E tekintetben azonban bizo
nyos változások mennek végbe. A legújabb -  ár
nyaltabb metodikájú -  vizsgálatok kimutatták, 
hogy míg a legtiszteltebb szerzők (íme, az iskola 
hatása!) továbbra is a klasszikusok, a legjobban 
tetsző művek közé mindinkább a krimik és a 
bestsellerek nyomulnak fel. Ez a tendencia a 
minden bizonnyal konzervatívabb falusi ifjúsági 
olvasók körében is kimutatható.

A könyvtári állományforgalom vizsgálatainak 
megállapításai kvadrálnak az olvasói érdeklődés 
meglehetős lehatároltságát bizonyító felmérések
kel. így kiderült, hogy az állományok 66%-a nem 
vagy alig használt (évi 1-2 kölcsönzés), miköz
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ben az érdeklődés mindössze 1%-nyi állomá
nyokra összpontosul.

A könyv „üzeneteinek” megértését és befoga
dását illetően az olvasók két csoportot alkotnak. 
Egyfelől van a „hozzáértők” viszonylag kis cso
portja, másfelől pedig a „hozzá nem értők” né
pes, ezen belül azonban meglehetősen differen
ciálódó tábora. E tábor túlnyomó része nem ol
vas rendszeresen, hanem csak akkor, ha ideje 
van, ha beteg, ha nincs módja mást kezdeni.

A „hozzá nem értők” művel kapcsolatos elvá
rásai korántsem irodalmiak: az olvasmányokban 
a maguk igazságát keresik, a maguk vágyait sze
retnék bennük megvalósulva látni, mégpedig az 
általuk megszokott -  könnyű -  stílusban. Tehát 
a befogadást illetően megrekednek a művek fa- 
buláris és tematikai rétegénél, az értékelést illető
en pedig nem az irodalmi, hanem az egzisztenci
ális értékrend érvényesül náluk.

E korántsem optimális helyzet oka az iskola, 
pontosabban: a „szocializmust építő korszak” is
kolája. Nem remélhető, hogy egy valóban újfajta 
iskola és iskolai szellem hamarosan átalánossá 
válhat. így az olvasás minőségében is csak évti
zedek hozhatnak javulást.

(Futala Tibor)

Használók képzése

92/184
ARMSTRONG, C.J.: New approaches in the 
training and education of online users = Online 
Rev. 15.VOI. 1991.3/4.no. 147-171.p. Bibliogr.

Új módszerek az online használók oktatásá
ban és képzésében

Használók képzése; Könyvtárosképzés, doku
mentálóképzés; Oktatás -számítógéppel; Online 
információkeresés; Szoftver

Az online üzemmód és az online képzés törté
netének rövid ismertetése után a cikk áttekinti a 
jelenlegi képzést az oktatók, a hallgatók és az in
formációhordozók szempontjából. A végső feje
zet részletesen foglalkozik az online keresés 
programozott oktatásával, példákat említve szá
mos forgalomban lévő programcsomagból. Kitér
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Külföldi folyóirat-figyelő

egyes technikákra, mint pl. az önellenőrzés és 
keresések szimulálása, valamint az oktatás e 
módszerének előnyeire.

(Autoref.)

92/185
CLEVER, Elaine Cox -  DILLARD, David P.: What 
do CD-ROM users really need? = Inf.Serv.Use. 
11.VOI. 1991.3.no. 141-153.p. Bibliogr.

Miért van szükségük segítségre a CD-ROM 
használóinak?

CD-ROM; Egyetemi hallgató; Gépi információke
resés; Használói szokások

A szakirodalom többnyire arról ír, milyen nép
szerű a CD-ROM a használók körében, és hogy a 
könyvtárvezetők szerint alkalmazásával a sze
mélyzet létszáma csökkenthető vagy legalábbis 
változatlan maradhat. Mások kevésbé látják ró
zsásnak a helyzetet: felvetik például, hogy az 
egyetemi hallgatók túlzott önbizalommal kezelik, 
holott kereséseik során nem jutnak megfelelő 
eredményre; önkiszolgálásra nem is annyira al
kalmas; igénybe veszi a személyzet idejét; a 
használók problémái nem oldhatók meg egysze
rű brosúrákkal vagy help-képernyőkkel.

A hagyományos referenszkönyvtáros soha 
nem éri be annyival, hogy a használót a cédula- 
katalógushoz irányítja. Többnyire kezébe adja a 
művet, amelyből tájékozódhat, anélkül, hogy eh
hez általánosságban tájékoztatnia kellene őt a 
keresés elvi kérdéseiről. A fejlett technológiájú 
környezetben több jártasságot feltételeznek a 
használóról, holott például a használók bevezető 
jellegű képzése semmiképp nem lehet elég rész
letező.

A CD-ROM használói sok esetben nem is 
gyakori használók, nem is akarják elsajátítani az 
online keresés fortélyait, mindössze gyorsan sze
retnének hozzájutni a szükséges információhoz. 
Lehet, hogy nincs meg az előképzettségük a 
Boole-operátorok, a tézauruszok és hasonlók 
használatához. A könyvtárosnak mint konzul
tánsnak tisztában kell lennie a használók felké
születlenségének jellegével és alapos képzett
séggel kell rendelkeznie a keresési elvek és tech
nikák terén. Elmondható, hogy az eredményes 
online keresés 90%-ban a szótár ismeretén és

10%-ban a műszaki jártasságon múlik. A kere
sésben segítő személy első feladata, hogy kihúz
za a keresőből a kutatás jellegére és paramétere
ire vonatkozó információkat, meghatározza a té
ma terminológiáját, majd bemutassa, hogyan 
használják az egyes tézauruszokat. A használók 
szakavatott segítséget várnak az adatbázisok ki
választásában is. Minden adatbázis rendelkezik 
bizonyos sajátságokkal szoftverét és a tudo
mányágból fakadó zsargonját tekintve. Az ama
tőr keresők csalódottan tapasztalják, hogy a tel
jes keresést egyszerre kell megadni. A hibás kér
désfeltevés sok idő ráfordítása után nulla 
találathoz vezet. (A cikk melléklete példákat kö
zöl ilyen „egzotikus” keresési stratégiákra.) Évek
be telhet, amíg valaki profi online keresővé válik.

A legtöbb helyen korlátozzák a gépnél eltölt
hető időt. Még a helyi hálózatokban is meg van 
szabva, maximum hányán kereshetnek egy adat
bázisban egyszerre. Ilyen korlátozásokat tartal
maznak a bérleti szerződések is.

Számos cikk tárgyalja, mire kell megtanítani a 
végső felhasználót. Egyesek szerint csak a kere
sés egyszerű alapelveire, a tehetségesebbje 
úgyis rájön, hogyan alkalmazza azokat problé
mája megoldására. Az online keresés termé
szeténél fogva pedagógiai hiba lenne, ha a 
könyvtáros tanácsadás helyett az online keresés 
alapvető elméletét oktatná. A specifikus kérdések 
specifikus válaszokat igényelnek, akármilyen is a 
technológiai környezet.

Ami a személyzetet illeti: magabiztos és kom
petens online keresőkre van szükség. Több CD- 
ROM terminál esetén plusz létszámra van szük
ség, akár a terminálnál végzendő munkához, 
akár azért, hogy arra a célra tapasztalt személy
zet szabaduljon fel. Enélkül csak középszerű 
szolgáltatást lehet nyújtani.

(Hegyközi Ilona)

92/186
Teaching methods for end-user searching: a 
checklist for planning = Coll.Res.Libr.News. 
52-Vol. 1991. 7.no. 431-436.p.

Szempontok a használók önálló gépi informá
ciókeresésre való megtanításának eltervezé- 
séhez

Gépi információkeresés; Használók képzése; 
Oktatási módszer
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Ez a kérdés- és feltételsorozat a könyv
tárosokat támogatja lehetőségeik számbavételé
ben, amikor különböző helyzetekben meg akar
ják találni a felhasználók képzésének legjobb 
módszereit, és sikeres oktatási programot akar
nak tervezni a keresés elsajátításához. A szem
pontok a bevett oktatási módszerek köré rende
ződnek.

Az osztálytermi oktatást viszonylag ritkán al
kalmazzák a keresésre való felkészítésben, holott 
jól társítható a bemutatókkal, megbeszélésekkel 
és más módszerekkel.

A felhasználókkal a leggyakrabban egyéni 
foglalkozás során találkozik a könyvtáros, a tájé
koztató pultnál vagy a CD-ROM használatára 
megbeszélt időpontban. Sajnos gyakran kevés 
az idő és hiányos a fogalmi háttér az ilyen kép
zéshez.

A számítógéppel támogatott oktatás viszony
lag új a keresésre való felkészítésben. Alig né
hány ilyen program létezik (a MEDLEARN a leg
ismertebb), pedig hatékonyságuk jó, és javíthat
ják a hallgatók viszonyát a tanított anyaghoz.

A nyomtatott oktatási segédletek elsődleges 
szerepet játszanak a könyvtárhasználók képzé
sében, amelyek mellett a könyvtáros csak a fel
merülő kérdésekre adott válasszal támogatja a 
felkészülést a keresésre.

A tervezés során a megfontolandó kérdések a 
módszereken belül négy területre irányulnak: az 
oktatás időbeliségére, a költségekre, a szüksé
ges ismeret-háttérre és az oktatás szervezésére.

(Orbán Éva)

92/187
TIEFEL, Virginia: The gateway to information: a 
system redefines how libraries are used = 
Am.Libr. 22.vol. 1991.9.no. 858-860.p.

Kapu az információkhoz: forradalmi változá
sok a könyvtárhasználatban

Használók képzése -felsőoktatásban; Szakértő 
rendszer; Szoftver

Az Ohio State University (OSU) „Gateway to 
Information” programját a szakemberek a könyv
tárhasználati képzés eddig példátlan fejleményé
nek tartják. A „Gateway” előtti számítógépes ok

tatási rendszerek általában a következőkre kon
centráltak:

-  információk nyújtása a könyvtár általános 
szolgáltatásairól;

-  speciális keresések segítése online adatbá
zisokban;

-  hozzáférés biztosítása egyedi CD-ROM-in- 
dexekhez vagy -  az online katalógus útján -  a 
könyvtár saját állományához.

A könyvtárhasználati képzésre az nyomta rá 
bélyegét, hogy a kereskedelmi forgalmazók -  
érthetően -  a saját termékeikre vonatkozó okta
tást nem kívánták más forgalmazókéival integrál
ni, még kevésbé óhajtották szolgáltatásaikat egy 
szélesebb körű információkeresési környezetbe 
helyezni. Ezért van, hogy ha egy könyvtár egynél 
több adatbázist kínál használóinak, akkor a hasz
nálat már problematikussá válik a használó szá
mára.

A „Gateway to Information” ezen a helyzeten 
kívánt változtatni, amikor a könyvtár összes szá
mottevő szolgáltatásához „kaput” fejlesztett ki, 
azzal a céllal, hogy a használót segítse

-  a számára szükséges könyvtári anyagok 
megtalálásában, értékelésében és kiválasztásá
ban, tekintet nélkül a formátumra;

-  az online katalógusokhoz és a CD-ROM- 
adatbázisokhoz való hozzáférésben és azok tar
talmának integrálásában;

-  az információkeresési jártasság és kritikai 
gondolkozás önálló gyakorlásában.

A „Gateway”-t elsősorban a hallgatók számá
ra fejlesztették ki, akik a rendszer útján -  az on
line katalóguson kívül -  a következő forrásokhoz 
férhetnek hozzá közvetlenül vagy tájékozódhat
nak róluk: 31 szótár, öt általános és 82 szaken
ciklopédia, 70 periodikum-index (kilenc CD- 
ROM-on); 28 bibliográfiai forrás, 35 könyvrecen
zió-index, 3 általános és 12 speciális forrás helyi, 
országos és nemzetközi információkról.

A rendszer Apple Macintosh II CX gépeken 
fut, jelenleg hat munkaállomás áll rendelkezésre. 
A szoftver főbb összetevői a HyperCard 2.0, a 
MAC/TCP és a Mitem-View. Hiperszöveg jellegű 
felépítése egy olyan keresési stratégiára épül, 
amelyben lépésenként lehet haladni az általános 
tudnivalóktól a specifikusak felé. így például a 
hallgató egy enciklopédiával kezdheti a keresést, 
amely segít neki témája definíciójában és behatá
rolásában. A keresési stratégia térképét követve 
olyan forrás-opciókhoz jut, mint periodikum-inde- 
xek, könyvek, biográfiák vagy statisztikai forrá
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sok. Természetesen az utat nem kell végigjárni, 
lehetőség van arra is, hogy azonnal egy bizo
nyos forrásban keressen.

A „Gateway” jelenleg a prototípus fázisában 
van. Jóllehet a felsőoktatás számára fejlesztették 
ki, elvei és technológiája „átruházható”, így kö
zépiskolai, általános iskolai és közkönyvtári kör
nyezetben is használható lenne.

Amikor a használókat megkérdezték, hogy a 
jövőben milyen irányban fejlesztenék a „Gate- 
way”-t, még több adatbázis beépítését javasol
ták, és azt, hogy a rendszer ne csak a könyv
tárból, hanem a kollégiumokból és otthonról is 
elérhető legyen.

(Novák István)

Lásd még 137
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Információhordozók általában

92/188
PAULAPURO, Hannu: The future of paper in the 
information society = EI.Libr. 9.vol. 1991. 3.no. 
135-143. p.

A papír jövője az információs társadalomban

Dokumentum -gépi információhordozón; Infor
mációtechnológia; Papír

Sokan úgy vélik, hogy az elektronikus infor
mációhordozók gyors fejlődése az elmúlt 10-15 
évben hatni fog a papír használatára és szerepé

re. A fejlődés feltehetően tovább folytatódik 
majd, így az információ elektronikus formában 
történő tárolása és továbbítása egyre olcsóbb és 
könnyebb lesz.

Ám a papír iránti igény nem esett vissza a 80- 
as években. A legiparosodottabb országokban, 
ahol a fejlődés a legszembetűnőbb, az egy főre 
eső papírfogyasztás még nőtt is. Ez azt bizo
nyítja, hogy a papír megőrizte versenyképessé
gét és tovább tud fejlődni. Ez főként a gyártásá
ban végbement haladásnak köszönhető. Az elő
állítás költsége alacsony maradt, kevesebb 
nyersanyagból most nagyobb mennyiséget tud
nak készíteni.

Miként maradt a papír versenyképes az elekt
ronikus hordozókkal? A papír hordozható és ol
csó anyag. Az olvasó könnyűszerrel áttekintheti 
a nyomtatott információt és kiválogathatja, ami 
neki fontos. Az elektronikus hordozók egyik leg
nagyobb előnye viszont, hogy a bennük tárolt in
formáció egyszerű úton naprakésszé tehető, fel
frissíthető. De ha valamit sokáig, nyugodt körül
mények közt akarunk tanulmányozni, azt jobban 
közvetíti a papír. Az írott forma egyszersmind hi
telt is ad az információnak.

A legnagyobb kihívás, amivel a papíriparnak 
szembe kell néznie, a környezetvédők által gya
korolt nyomás: már nem elég megfelelni a kör
nyezetvédelmi előírásoknak. A legújabb követel
mény, hogy a papírgyártás a környezetetet 
egyáltalán ne szennyezze.

Gyakran hangoztatják, hogy hamarosan felnő 
egy generáció, amely már annyira hozzászokik 
az elektronikus közléshez, hogy nem lesz 
szüksége többé papírra. Ezidáig az elektronikus 
hordozók fejlődése növelte a papírfelhasználást. 
Ha a társadalom racionálisan gondolkodik, és 
hagyja a dolgokat ellenőrzés mellett fejlődni, 
akkor a papír képes lesz megfelelni az új ki
hívásoknak.

(Mátyus Krisztina)

Audiovizuális, elektronikus, optikai infor
mációhordozók

Lásd 134, 146, 149, 170, 173, 182, 185
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