Talpmasszázs, befektetési
alapok meg a Bánk bán

A könyvtári kérdések változó arca
Nagy Attila - Molnár Márta

Kérdések és kérdezők
Az abortusz pszichológiai hatása, a bőrfejűek,
Pilinszky elemzés, az üveggyártás, divattörténet,
szociálpszichológia, a gyógynövények, tőzsde és
marketing, a telefon története, a naprendszer és a
bolygók, anyák napja, a munka törvénykönyve, je
les napok - népszokások, a vikingek kalandozásai,
az észak-amerikai indiánok meg a kunok története,
virágkötészet, ókori városok Pannóniában, a serdü
lőkor pszichológiai problémái meg Balassi, Csoko
nai, Farkas Árpád, József Attila, Weöres Sándor
műveinek értékelése, Magyarország gazdasága a
honfoglalás korában, a csukafogás trükkjei, a vám
tarifák, állatmenhelyek, az önkormányzatok szociál
politikája, kovácsoltvas kapuk képei, számítógépes
hálózatok - árad a kérdések megállíthatatlan sora
és könyvtáros legyen a talpán, aki mindenre meg
nyugtató választ tud adni saját memóriája, könyvtá
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ri állománya, adatbázisai vagy csak emberi, szak
mai kapcsolatai mozgósításával. Nagy könyvtára
ink egyre nehezebben győzik az olvasók meg-megújuló rohamait, s olykor a bejutásra órákig váró, a
lépcsőkön ücsörgő diákok is türelmetlenné válnak,
különösen a vizsgák előtti napokban.
A növekvő igények és a stagnáló kapacitások közöt
ti feszültség nem volt még ilyen nyilvánvaló 1994
decemberében, amikor az MKE Olvasószolgálati
szekciójának székesfehérvári ülésén elhatároztuk:
kétévente 14 nagy (városi, megyei) közkönyvtár
ban egy-egy héten át gyűjtjük az olvasói kérdése
ket, hogy minél világosabban nyomon követhessük
az olvasói igények változási tendenciáit. Első pilla
nattól fogva a „hol találom?” típusú kérdések he
lyett a lényegi, könyvtárosi segítséget igénylő kérdé
sek rögzítését kértük kollégáinktól. Az első,
1995-ös adatfelvétel legfontosabb eredményeit W.
Péterf i Rita a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1996.
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októberi számában már bemutatta. 1997 és 1999
áprilisában egy-egy héten át ismét adatgyűjtésre, a
kérdések rögzítésére kértük barátainkat, kollégáin
kat, s most már hatéves visszatekintés nyomán ki
rajzolódó kép felvázolására teszünk kísérletet. Egy
részt egymás mellé helyezzük a három adatfelvétel
összesítő' adatsorait, másrészt a könyvtárosok véle
ményét, melyet most első ízben ugyancsak írásban
kértük: „ Véleménye szerint az utóbbi 5-6 évben tör
ténetek-e jelentős változások a könyvtárhasználati
szokások rendszerében?”

Amint a cikk végén található jegyzetből pontosan
látható, közkönyvtárakat emlegetünk, de a 14 vizs
gálati helyszín között ott volt az egyre inkább egye
temi könyvtárként szolgáló OSZK és az ugyancsak
határesetet képviselő Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár Központi Könyvtára is. E két esetben egyébként
már a forgalom nagyságrendje miatt sem kérhet
tünk teljes adatfelvételt, azaz minden egyes kérdés
rögzítését, hanem csupán mintavételes eljárást al
kalmaztunk.
Elsőként a kérdések számának gyarapodását kellett
rögzítenünk. Míg 1995-ben egy hét alatt 617 kér
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dés gyűlt össze a kérdéses
könyvtárakban (igaz, akkor
kétszer egy hét volt az adatfelvétel ideje, tehát a szám az
átlagot képviseli), már két
évvel később (1997. április
14-19.) 650, addig az 1999.
április 12-17-a közötti napok
ban pedig 777 kérdést gyűj
töttek össze kollegáink. Köz
ismert tendencia, ezért szám
sorok idézését feleslegesnek
ítéljük, hogy miközben a falu
si könyvtárlátogatók aránya
radikálisan csökken ( Győri E.}
1998.), addig a gazdagabb
gyűjtemények igénybevétele
folyamatosan növekszik. Egye
tlen példa: 1997-ben az OSZK látogatóinak száma
csaknem 200 000 volt, 1998 végén már több mint
205 000. Evidencia tehát, hogy a több könyvtárhasználó szükségképpen több kérdést tesz fel.
Vizsgáljuk meg a lejegyzett kérdések százalékos
megoszlását! (Ld. a fenti táblázatot.)
Mint látható, a rangsor csak némi elmozdulást je
lez. Növekszik a történelem, a honismeret (talán a
művészet és a sport), illetve csökken a társadalomtudomány és a műszaki jellegű problémák iránti ér
deklődés. Az élmezőnytől erősen leszakadva a köze
pesen keresett témákat a természettudomány és a
jog képviseli, míg a legkevesebb kérdés az orvostu
dománnyal volt kapcsolatos a megfigyelt könyvtá
rakban.
Miután drámai változásokat itt sem tapasztaltunk,
csupán két adatsort illesztünk egymás mellé. Vég
re, új elemként már a vállalkozók (3%) is jönnek
könyvtárainkba, főként jogszabályok és azok értel
mezése iránt érdeklődve, illetve tovább növekedett
a felsőoktatásból érkezők aránya (27-ről 32%-ra).
Érzékelhetően csökkent az aktív dolgozók jelenléte,
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miközben a munkanélküliek
is csupán 1%-ot képviselnek
a kérdezők 777-fős sere
gében. Hadd hívjuk fel az ol
vasó figyelmét, hogy adata
ink szerint a könyvtári kér
dések 75%-a az oktatási
rendszer felől érkezik, s ez
az arány feltehetően a jövő
ben is tovább növekszik.
(Nagy A ., 1998.).

Az első vizsgálat alkalmával
(1995. január 15-21.) még
nem is szerepelt kérdéseink
között a számítógép haszná
lata. Erre csak 1997 áprilisá
ban került sor, s természete
sen legutóbb ugyancsak
megkérdeztük: „A kérdés megválaszolásához használtak-e valamilyen számitógépes adatbázist?” Ezen
a ponton áttörést, radikális változásokat jeleznek a
számok. Két éve még alig minden ötödik (19,4%),
1999 áprilisában pedig már a kérdezők 40,5%-a
válaszolt igennel (CD-jogtár, MNB, PRESSDOK, Iro
dalmi-Analitika, HIRPRESS, Szociológiai Informá
ció, Pedagógiai Szakadatbázis, Internet, NPA stb.).
Természetesen az átlag mögött jelentős mértékű
szóródás húzódik meg. Például Debrecenben csak
nem 60%-os, Szegeden 24, de Szombathelyen csu
pán 6%-nyi volt a géphasználat aránya (legalábbis
a vizsgált héten!).

során. Majd arra kértük, hogy „Fejtse ki véleményét
bővebben; írja le néhány mondatban az Ön könyvtá
rában tapasztalt változásokat7" Alapvető újdonság
ként ők is a számítógép használatának tömegessé
válását említik elsőként.
„A legnagyobb változást a számítógépes adatbázi
sok megjelenése (Irodalmi bibliográfia, Szociológiai
bibliográfia, M T I , CD -RO M -ok stb.), ill. a korábban
meglevők gazdagodása jelentette. Új olvasói maga
tartás alakult ki, elsősorban a fiatalok körében, so
kan igénylik az adatbázisok önálló használatát, so
kan pedig ragaszkodnak a számítógépes kereséshez,
még akkor is, ha az tartalmilag kevesebbet nyújt a
hagyományosnál.
A számítógépes adatbázisok használata a tájékozta

Ahogyan a könyvtárosok látják

tást - elsősorban a bibliografikus tájékoztatást - el
mélyítette, gazdagabbá és differenciáltabbá tette. K ü 

A korábbiaktól eltérően idén már nemcsak az olva
sókat, hanem kedves kollegáinkat is „zaklattuk” há
rom kérdéssel. Elsőként az olvasói, könyvtárhasz
nálati szokások érzékelhető változásai felől tudako
zódtunk. Többségük véleménye szerint erőteljes
változások zajlottak le ezen a téren az utóbbi 5-6 év

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 1999. 5.

lönösen jelentős változást hozott a folyóiratok retros
pektív használatánál, ahol a hagyományos repertóri
umhasználat minimálisra csökkent, a CD -RO M -ok
kedveltsége viszont minden hagyományos igénybevé
telt megelőz." - írja Katsányi Sándor, a FSZEK Köz

ponti Könyvtárának frissen nyugdíjazott főosztály
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vezetője. A számítógépes kultúra terjedése nyilván
valóan emelte a könyvtárosi szakma elismertségét,
presztízsét, hiszen az olvasók jelentős része nem
csupán egy-egy adat, idézet, táblázat, bibliográfiai
tétel lehívását várja, a helyenként már-már infor
mációs menedzserré váló kollegáktól, hanem a
„számítógépes kutakodás fortélyainak megtanítá
sát” várja tőlük. Ugyanakkor, amint arra Lakatos
András, az OSZK egyik kiváló tájékoztató könyvtá
rosa figyelmeztet: „ Ennek sajátos kísérőjelensége az
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kérő, követelő, néha agresszív olvasó. (László M ar
git, Pécs ) „Sok esetben a szülőket küldik irodalmat
keresni, búvárkodás, elmélyült munka helyett in
kább a nyomban vihető megoldásokat, a kész elem
zéseket, a kidolgozott tételeket v á r já k (Jó n á s n é Sze
lei Borbála, Hatvan)

nak tudatosításában, hogy ha valamiről a számító-

A fenti negatívumok ellenére sem lehet eléggé nyo
matékosítani, hogy az oktatás, az át- és továbbkép
zés felől érkező igények aránya folyamatosan nö
vekszik, s ezzel bizony a szerzeményezés (drága ké
zikönyvek, CD-ROM-ok) alig-alig tud lépést tarta
ni. Vagyis, az olvasótermek terhelése erősödik, hi
szen éppen a romló vásárlási esélyek miatt alapve
tő műveket egyetlen, nem kölcsönözhető példány
ban vesznek meg kollegáink. (Hasonló tendencia
érvényesül a folyóiratok esetében.)
Amint arról a vállalkozók kapcsán már említést tet
tünk, mind többen érdeklődnek a jogszabályok, a
törvények és bizony, a befektetési alapok, a tőzsdei
hírek után is. Új témák is felbukkantak: az euroatlanti szervezetek felépítése, jogrendjük, a NATO és
az Európai Unió, a csatlakozási esélyeink, a várha
tó következmények stb. (Kereki Judit, Zalaeger

gépes adatbázisok nem tudnak, akkor az nem biz

szeg)

tos, hogy nincs is. Am ikor ezzel a tájékozatlanság

A beiratkozási díjak emelkedésével párhuzamosan
egyenletesen növekszik a telefonos kérdések (pályá
zatok), a könyvtárközi kölcsönzés aránya, a hétköz
napi élettel kapcsolatos, gyakorlati tudnivalókra
utaló, valamint a családkutatásra vonatkozó kérdé
sek száma. Ugyancsak kurrens témának számít a
direkt szórakoztató (krimi, lektűr, soft-horror stb.)
művek fokozódó kereslete, a fénymásolást kérők
gyakoribb megjelenése, s végül szomorú kötelessé
günk megemlíteni a bibliotékákat melegedőként
használó hajléktalanok könyvtárhasználatát, szezo
nális, csapadéktól és hőmérséklettől függő mind
rendszeresebb felbukkanását. (Rozsnyai Sarolta,
Kiskunhalas )
Tovább csökkent a könyvtárban „csak” egy jó regé
nyért, értékes olvasnivalóért érkezők, a búvárkodók, böngészők száma, s egyáltalán eltűnt a csend,

a furcsa közöny, amivel a hagyományos adathordo
zókon (cédulakatalógusokon, nyomtatott bibliográ
fiákon) rendelkezésre álló visszakeresési eszközök
iránt viseltetnek. Számosán még a használatukhoz
fűzött magyarázatot is udvarias unatkozással hall
gatják, mintegy jelezve, hogy tudni nem érdemes tu
dásnak tartják, hiszen minek ezt megjegyezni addig
a rövid ideig, amíg be nem köszönt a számítógépes
Kánaán, amikor aztán majd minden úgyis a képer
nyőről lesz leolvasható. A z újabb és újabb egyetemis
ta generációk egyre nagyobb istápolásra szorulnak a
kézikönyvek közötti eligazodásban, egyáltalán an

gal, közönnyel találkozom, bennem óhatatlanul mo
corogni kezd a kérdés, hogy ugyan, hova tűntek az
általános és a középiskolai oktatásból a hagyomá
nyos könyvtárhasználati ismeretek? Persze a jelen
ség magyarázata lehet a divat, a »korszellem« is. ”

Más közelítésben is sajátos kétarcúságot jelez, fő
ként közkönyvtárakban a digitalizáció térnyerése:
egyre többen vannak az önállóan boldogulok, és ve
lük párhuzamosan növekszik azok száma is, akik a
számítógép használatát csak elemi szinten gyako
rolják, tehát a könyvtáros személyes segítségét is
mételten kérik. Ahogyan erről kollegáink szinte
minden esetben tudósítottak, döntően átalakul(t) a
könyvtárak általános légköre. Egyre több a türel
metlen, az adatot, a cikket, a kötelező olvasmányt,
illetve csupán a rövidített változat fénymásolatát
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az áhítat, s dominál a célratörő, tanulási feladatok
kal, rövidebb időt itt töltők csoportja. (Némethné
Felföldy Magdolna , Székesfehérvár)
Ugyancsak érzékelhetően apad a kortárs szépiroda
lom iránti kíváncsiság, de amint arról Kelemen Ta
más (Bp. F SZE K X I. kér.) beszámol, ellenpéldák is
akadnak: „A könyvtár által az új szépirodalmi mű
vek bemutatására szervezett, telt házas rendezvé
nyek bizonyítják hogy vannak szépirodalmat olva
só ifjak és felnőttek van érdeklődés a szépirodalmi
művek iránt. Ennek az olvasói rétegnek az igényét a
könyvtár nem tudja minden esetben kellőképpen ki
elégíteni.”. (Hadd jegyezzük meg, ebben a könyvtár

ban hosszú évek óta Irodalmi Kávéház működik ha
vi rendszerességű, igényes programokat kínálva az
egyébként is jelentős polgári hagyományokkal ren
delkező kelenföldi, lágymányosi közönségnek.)

Kitekintés
Mindent összevetve, egyre célszerűbb, racionáli
sabb, individualistább társadalmunkban maguk a
könyvtárosok is érzékelik, „elszenvedik” a változá
sokat, illetve sok esetben elébe menve, felgyorsít
ják azokat (digitalizálás, a tudományos és ismeretközlő művek fokozott beszerzése stb.). Az eszköz
tár gazdagodásával, az adatbázisok, CD-ROM-ok
számának gyarapodásával párhuzamosan növek
szik a tájékoztató könyvtáros magabiztossága, szakszerűsége és felelőssége. Mint olvashattuk, illetve
nap, mint nap magunk is tapasztaljuk saját könyv
tárainkban a gyakorlott géphasználók mellett
- akik között sokan persze csak a levelezés, illetve
a könnyed szórakozás bizonyos fajtái miatt ülnek a
képernyő elé - szép számmal vannak a szinte „pe
dagógusi” vezetést, útmutatást váró, az információkeresés hogyanját megtanulni vágyó használók is.
„ Azért nagyszerű foglalkozás a m ienk mert minden
nap kapok olyan kérdést, amelyre magam sem tu
dom a választ, de megkeresem és estére megint ki
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csit többnek érezhetem m agam ” - mondta nemrégi

ben egyik kolleginánk Tatabányán a továbbképző
előadást követő vitában. A specialisták, a szakem
berek egyre népesebb táborában a tájékoztató
könyvtáros az, aki bátran meri vállalni a „nem
tudást”, de azonnal mellé teszi a keresés hogyanját.
Vagyis, széles körű érdeklődésű, kooperatív, tanulé
kony, magát, munkatársait és az olvasót egyaránt
könnyedén tanító pedagógus a jó olvasószolgála
tos. A gépi eszközök sokasodása nyomán még több
olvasó érezheti át ismételten a régen emlegetett
„küszöb-félelmet”, hogy a könyvtár „csak mások
nak való, ez nekem magas!” . Még fontosabbá vált
szakmánk segítő-kapcsolat" jellegének tudatosítá
sa, a technikai hozzáértés és a lélektani, közvetítői
tudnivalók integrálása. Sarkítottabban fogalmazva,
talán soha nem volt még ilyen mértékben szükség
a szakszerűség és a segítőkészség együttes gyakorlá
sára a sikeres tájékoztató munkában.
A gépek, az adatbázisok radikális térhódításáról, az
olvasók növekvő türelmetlenségéről, azonnali,
gyors válaszokat váró gesztusairól, kérdéseiről s ez
zel szoros összefüggésben a könyvtárosi felelősségtudat, a közvetítői készségek gyarapodásának „fe
lettébb szükséges voltáról” szóltunk eddig. Két
klasszikus szerző segíthet bennünket a megkezdett
gondolatfüzér folytatásában. Egyrészt hadd hívjuk
fel ismételten a figyelmet Florence DeHart ameri
kai professzor 1997-ben magyarul is megjelent
könyvére (Emberi kapcsolatok a könyvtárban Bp.
OSZK 1997.), másrészt Norman Stevens idézi (Ste
vens, Norman, D. 1991.) a könyvtárosoknak szóló
régi, de ma egyre időszerűbb klasszikus - egyetlen
mondatában általunk kissé módosított - 12 pon
tot:
1. Olvass!
2. Olvass!
3. Olvass valamivel többet!
4. Olvassál bármit!
5. Olvass mindenről!
6. Olvass élvezetes dolgokat!
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7. Olvass olyat, amit magad is élvezel!
8. Olvass és beszélj róla!
9. Olvass el figyelmesen néhány dolgot!
10. Olvasd a legtöbb dolgot futtában!
11. De gondolkodj az olvasáson!
12. Csak olvass!
Ha magam is olthatatlan kíváncsisággal, jóindulatú
érdeklődéssel és a reflexiók folyamatos megfogal
mazásának igényével fordulok a világ felé (azaz ol
vasok), kizárólag akkor leszek megértő, együttmű
ködő, a jó válasz együttes megtalálásában mélyen
érdekelt „tanára, munkatársa” a hozzám forduló ol
vasónak.*
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Könyvtár (Eger), Ady Endre Városi Könyvtár (Hatvan), Kis
kunhalasi Városi Könyvtár, Radó Antal Városi Könyvtár
(Mór), Apáczai Csere János Nevelési Központ Könyvtára
(Pécs), Somogyi Könyvtár (Szeged), Vörösmarty Mihály Me
gyei Könyvtár (Székesfehérvár), Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár (Szombathely), József Attila Városi Könyvtár (Zala
egerszeg).
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