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MINDENNAPI TÁJÉKOZÓDÁS
Beszámoló egy kutatásról

MÁNDY GÁBOR -  BARTOS ÉVA

A probléma

Azoknak a hazai tanulmányoknak a többsége, amelyeket a tájékoztatás kérdésének 
szenteltek, a tevékenység aktív-intézményi oldalára koncentrált: ki ad tájékoztatást, 
milyen forrásokból, s a felkínált szolgáltatások közül ki mit, mennyire vesz igénybe.1 
Ami a tájékoztatás célját illeti, a kutatás, munkavégzés, tanulás áll az érdeklődés homlok
terében.2 Hogy az egyéneknek (akik esetleg éppen azért nem ”használók”, mert nincs 
mit használniuk, nem léteznek a számukra hasznos szolgáltatások) milyen hétköznapi 
információs szükségletei vannak, s hogy ezek kielégítését hogyan segíthetné elő a társa
dalom, az kevés figyelmet kap.

Az OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1982/83-ban végzett egyik 
kutatása az egyének mindennapi információszükségletére, tájékozódási szokásaira irá
nyult.3 Mielőtt a kutatás lefolyásáról, módszereiről és néhány eredményéről beszámol
nánk, szükségesnek érezzük, hogy szóhasználatunkat egy kissé jobban megvilágítsuk.

Mindennapi tájékozódáson az egyén olyan tevékenységét értjük, amelynek célja 
a mindennapi élet (mint az egyén biológiai-társadalmi újratermelésének egésze) viteléhez 
szükséges ismeretek megszerzése és felhasználása.4 Mindennapi életünk színpadán külön
féle ’’szerepeket”5 játszunk el ( ’’szülő” , ’’barát”, ’’szexuális partner” , ’’fogyasztó” stb.), 
amelyek gyakran változnak, de egymással fel nem cserélhetők. Ezekből a szerepeinkből 
sajátos feladatok, problémák adódnak6 (pl. aki ’’szülő”, annak gondozni, táplálni, öltöz
tetni kell a gyerekét, olyan problémákat kell megoldania, mint "hogyan kell helyesen 
pelenkázni” , ’’mit lehet neki enni adni” , ”hol lehet kapni rugdalózót”). A problémák 
megoldásához ismeretekre van szükség. Ha a szükséges ismeret nem áll rendelkezésünkre 
készen (ami lehetővé tenné az automatikus előhívást, tehát a probléma megoldását 
anélkül, hogy átélnénk a problémát) vagy ’’nyers állapotban” (pl. egy az iskolában tanult 
képlet formájában, amelyet fel kell idéznünk, s az adott helyzetre alkalmaznunk kell), 
akkor külső forrásokhoz kell fordulnunk. Ezeket a külső forrásokat igen szélesen értel
mezzük: közéjük értjük a dokumentumok használatát, az intézmények igénybevételét, 
a magánszemélyek megkérdezését, sőt az olyan passzív formákat is, mint a tömegkommu
nikáció vagy a reklám hasznosítása (ezeket ugyan nem kérdezzük meg, mégis előfordul, 
hogy éppen a bennünk és akkor felmerült problémára ’’válaszolnak”, kínálnak meg
oldást).

Érdeklődési területünket illetően még néhány szűkítést kell tennünk. Az olyan 
mindennapi tevékenységeket (és a belőlük következő szerepeket), mint a napi munka
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végzés, az intézményes formában történő tanulás vagy a katonai szolgálat stb. a dolog 
lényegét tekintve kizártuk a mindennapi tájékozódás köréből, mivel az ezek keretében 
jelentkező feladatok és megoldásuk erősen szabályozottak, kívülről irányítottak (a mű
vezető, a tanár vagy a parancsnok által), ami kizárja a probléma személyes jellegét. A hiva
tásként végzett alkotó munka, a haza védelme, a tudományos tevékenység stb. ugyan
akkor meghaladja a mindennapi élet kereteit. Persze mindezeknek a tevékenységeknek is 
megvan a maguk mindennapi metszete (pl. amikor a munkás személyes vagy kollektív 
sérelmére keres orvoslást; amikor a tanuló az osztálykirándulás programját állítja össze 
stb.).

A kutatás célja és módszerei

A következő célokat kívántuk elérni:
-  minél több olyan problémát rögzíteni, amely a megkérdezettek mindennapi 

tevékenységében ténylegesen előfordult;
-  elemezni, csoportosítani ezeket a problémákat, tanulmányozni sajátosságaikat;
-  megvizsgálni, hogy a megkérdezettek milyen kísérleteket tettek problémáik 

megoldására;
-  felderíteni a konkrét problémák megoldásától elvonatkoztatható, általános el

járásokat, stratégiákat;
-  ismereteket szerezni arról, hogy milyen szerepet játszanak a mindennapi tájéko

zódásban az intézmények;
-  s ezen belül a könyvtárak: kipuhatolni, hogy a mindennapi problémák megoldása 

terén meddig terjed a könyvtár hatóköre.
A kutatás megtervezését és lebonyolítását nagyban befolyásolta az, hogy — részben 

anyagi, részben koncepcionális okokból — a könyvtárakat kellett a középpontba állíta
nunk, a megkérdezettek körét a könyvtárhasználók csoportjára szűkítenünk. Ez termé
szetellenes korlátozást jelentett, hiszen a könyvtár hatókörének további bővítése csak ügy 
képzelhető el, ha alaposabban megismerjük a könyvtárat még nem használók tájékozta
tási igényeit, problémáit és problémamegoldó viselkedését.

A kutatás a következő fázisokból állt: a gyakorlati célra hasznosítható könyvek 
kölcsönzésének regisztrálása és elemzése;egyes művek felhasználásának vizsgálata (milyen 
gyakorlati probléma megoldásához kölcsönözték); végül beszélgetés az olvasókkal (prob
lémáikról, ezek megoldási módjáról, a felhasznált forrásokról).

A kölcsönzésvizsgálat tíz (két fővárosi és nyolc vidéki) könyvtárban zajlott. Hogy az 
évszakok különbségeit is érzékelhessük, egy őszi (1982. október-november) és egy tavaszi 
(1983. március-április) időszakot választottunk. Gyakorlati okokból a keleti országrész, 
továbbá a városi környezet túlsúlyba került (a nagyvárost a Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár két kerületi könyvtára, a középvárosokat Hódmezővásárhely, Kazincbarcika, Kapos
vár és Ózd, a kisebb városokat és falvakat Leninváros, Mezőkövesd és Nagyatád, illetve 
Tokaj képviselte), összevonások után összesen 20 témakör kölcsönzési adatait dolgoz
tuk fel.
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A könyvtáros által kiválasztott olvasókat megkértük, hogy egy adatlapon tüntessék 
fel azt a gyakorlati problémát, amelynek megoldására a kölcsönzött művet használták 
(vagy használni szerették volna). Nyolc könyvtár munkatársai vállalkoztak az adatlapok
nak az olvasókhoz való eljuttatására, összesen 637 adatlapot kaptunk.

Végül az olvasókkal interjúk is készültek 1983 tavaszán és nyarán. Nyolc könyvtár
ban (közülük egy nem szerepelt a vizsgálat korábbi két szakaszában) összesen 71 interjút 
készítettünk. Mind az adatlapok, mind az interjúk a problémákat igyekeztek összegyűj
teni. A reprezentativitás — amelyet nem is tudtunk célul kitűzni — hiánya miatt azonban 
a mennyiségi adatok helyett a problémák választékára, jellmezőire irányítottuk a fő 
figyelmet.

A kölcsönzések megoszlása

A középvárosok kategóriájában az egy könyvtárra eső, gyakorlati célt szolgáló köl
csönzések átlagos mennyisége lényegesen nagyobb volt (2460,8 mű), mint akár Buda
pesten (1175,5), akár a kisebb településeken (875,5). Feltételezhető azonban, hogy ez 
elsősorban nem a témák iránti eltérő érdeklődést, hanem -  az ellátandó vonzáskörzet 
lakosainak számán és összetételén túlmenően -  a könyvtárak ellátottságában, állomány- 
kínálatában meglevő mennyiségi és minőségi különbségeket mutatja. (Sajnos, az egyes 
könyvtárakban rendelkezésre álló állomány párhuzamos elemzésére nem vállalkoz
hattunk.)

Ha a témakörök közötti kölcsönzési különbségeket vesszük szemügyre, azt állapít
hatjuk meg, hogy a gyakorlati célú művek közül a műszaki irodalom forgalma a leg
nagyobb: erre esik a megfigyelt kölcsönzési esetek 19,83%-a. Utána az állatok és növé
nyek gondozása következik (15,55%), majd az egészségügy (12,95%), az utazások 
(11,10%), a sportok és játékok (9,98%), valamint a háztartás és a gyermekgondozás 
témái jönnek (9,52%). Érdekes a divat-, az élelmiszerkészítés, valamint a fém-, fa- és bőr
ipari barkácsolás könyveinek alacsony részesedése (0,5% alatt) — ez talán az ilyen tárgyú 
művek szegényes választékával magyarázható.

Az őszi és a tavaszi megfigyelési időszak között általában kevés érdemi különbséget 
találtunk. A tavaszi hónapokban lényegesen több jogi, építési és ruházkodási művet köl
csönöztek — ezzel szemben ősszel tetőzött a KRESZ-könyvek forgalma.

Szerepek és problémák

Az adatlapokon és az interjúk során regisztrált problémákat a mindennapi élet 
szerepei szerint próbáltuk meg csoportosítani.7 Talán nem véletlen, hogy a lehetséges 
szerepek közül nagyságrendjét tekintve éppen az került az élre, amelyik a legkevésbé 
specifikus, amelyik az ember ’’emberi minőségét” tükrözi: az öntökéletesítés, a tanulás, 
a világ elsajátításának igényét. ’’Kulturális lény”-nek kereszteltük el ezt a szerepet, hiszen 
itt egy -  tágan értelmezett -  kulturális igény megnyilvánulásáról van szó. A nyelvtanulá-
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son, énektanuláson, továbbtanuláson stb. kívül minden olyan hétköznapi problémát ide 
kellett sorolnunk, amely valami újnak az elsajátításával függött össze (új ételekkel bőví
teni a repertoárt, kártyatrükköket elsajátítani stb ).

A pozitív vagy negatív ’’fogyasztó” (vevő vagy eladó) szerepében a leggyakrabban 
az autó, a ruházat, a háztartási felszerelések, valamint a telekvásárlás szerepel konkrét 
problémaként (hol kapható, mi mennyibe kerül, melyik típus éri meg jobban stb.).

Sok probléma adódik az ’’utazó” szerepéből: turistaútra való felkészülés (hova 
menjünk, hol lehet megszállni, mit érdemes megnézni), tájékozódás az árakról, a szolgál
tatásokról, a menetrend használata.

A ’’családtag” szerepén belül a szülői szerep dominál (a megkérdezettek között túl
súlyban voltak a felnőttek és a házasok), és elsősorban a gyermekgondozással (felkészülés 
az első gyerekre, testápolás), a gyerek helyes táplálásával, nevelésével (unatkozó vagy szó- 
fogadatlan gyerek, féltékenység a kistestvérre), a betegségek házi kúrálásával és a ruha- 
készítéssel, öltöztetéssel kapcsolatos problémákat vonzza.

A ’lakó” szerep problémavonzatai: házépítés (tervezés, árak), lakberendezés (újon
nan kapott lakás, gyerekszoba kialakítása szülés után), festés és tapétázás, a fűtés kor
szerűsítése.

A ’’termelő” szerepe határeset. Miután a főfoglalkozásként űzött munkatevékeny
séget kizártuk, ide a hobbiból, illetve saját célra, továbbá keresetkiegészítés céljából a 
ház körül végezhető termelő munkákat soroltuk: gyümölcstermesztés (fajtaválasztás), 
kertészkedés (növényvédelem), méhészet stb.

A kulturális lénnyel rokon -  de számarányában jóval kisebb jelentőségű -  szerep, 
amit ’’természeti lény”-nek neveztünk el: itt a természet jelenségeivel való kapcsolat- 
tartás igényéről van szó (madarak, halak tartása, virágok termesztése, ’’élősarok” kialakí
tása a lakásban). Legtöbbször a szakszerű gondozás, a betegségek elkerülése vet fel gya
korlati problémákat (pl. ajándékba kapott vagy a gyereknek vett állat helyes gondozása).

A ’’biológus lény” szerepénél arról van szó, hogy önmagunkat fogjuk fel úgy, mint 
a természet részét, s ilyenként sajátos természeti szükségleteinkről gondoskodunk (helyes 
életmód, fogyókúra, testápolás, betegségek megelőzése, illetve gyógyítása).

A ’’versenyző” szerepében a sport nem mint testedzés jelenik meg, hanem mint 
rivalizálás, saját ügyességünknek a másokéval való összemérése (egyes fogások elsajátítása 
-  ez közel áll a kulturális lény szerepéhez - ,  megfelelő edzésmódszerek keresése, tájéko
zódás a versenyszabályokról). A játékok elsősorban a kártyával (mindenekelőtt a bridzs- 
dzsel) és a sakkal vannak képviselve.

A ’’dolgozó” szerepével függenek össze a pályaválasztási és elhelyezkedési gondok, 
beleértve azt is, hogy hol mennyit lehet keresni.

A ’’munkatárs” (mint a munkahelyi kollektíva tagja) szerepében munkahelyi 
konfliktusok okoznak problémákat. Az ezzel rokon ’’osztálytárs” (mint az iskolai kollek
tíva tagja) szerepében többször fordult elő az osztályrendezvények (vetélkedő, kirándulás) 
szervezésében való közreműködés feladata.

A ritkábban jelentkező szerepek közül megemlitjük még a ’’társadalmi lény” -  
szintén meglehetősen absztrakt -  szerepét (illemszabályok megismerése, igaztalanul meg
támadott személynek nyújtott segítség, ajándékozási problémák), az ’’ügyfél” szerepét

Könyvtári Figyelő 31(1985)4



402 Mándy G. -  Bartos Éva

(fellebbezés, peres ügyek), a ”barát”-ot és a ’’szexuális partner”-t. Meg kell vallanunk, 
hogy előzetes várakozásunkkal ellentétben olyan ’’állampolgári” szerepekre nem talál
tunk példát, mint ’’érdekcsoport tagja” (munkás, maszek), ’’nemzetiségi-etnikai csoport 
tagja” (matyó) vagy a ’’földrajzi-helyi közösség tagja” (pesti, Somogy megyei). Ezekben 
a szerepekben alacsony a gyakorlati jellegű problémák száma, — vagy nem a könyvtár- 
használat szintjén jelentkeznek.

A problémák megoldási módja

Az egyes konkrét esetekben az alábbi viselkedésmódok, problémamegoldási eljárá
sok fordultak elő nagyobb számban.

aj A probléma megoldása saját erőből:
-  intellektuálisan (gondolati úton, eredeti módon);
-  minta alapján (analógiásán, illetve készen talált elemeket eredeti módon kom

binálva);
-  korábbi személyes tapasztalatok felidézésével (bevált eljárások újra-alkalmazá- 

sával);
-  saját meglévő információs eszközök (házikönyvtár) révén.

b) A probléma megoldása intézmények segítségével:
-  a munkahely (illetve iskola) eszközeivel;
-  vásárolt információs forrás segítségével (itt a probléma felmerülése után, kifeje

zetten a megoldás céljára vásárolt könyvekről, térképekről stb. van szó);
-  egyéb intézmények igénybevételével (könyvtár, bolt, vevőszolgálat);
-  a fenti intézmények személyzetének segítségével (könyvtáros, eladó, orvos, peda

gógus stb.).

ej A probléma megoldása magánszemélyek segítségével:
-  mások révén (amikor a feladatot teljesen más végzi el a helyett, akinek a problé

májáról van szó);
-  másoktól kapott eszközök (pl. kölcsönadott könyv, divatlap stb.) segítségével;
-  másoktól szerzett ismeretek (pl. tanácsok) révén.
Az intézmények között voltak könyvtárak, iskolák és tanfolyamok, egészségügyi 

intézmények. A ’’mások” kategóriáját családtagokra, barátokra, munka-és iskolatársakra, 
egyéb ismerősökre, intézményektől függetlenül említett szakemberekre, valamint a külö
nösen gyakran említett ’’azonos helyzetben lévők”-re (méhész kolléga, szakköri társak, 
más kismamák stb.) oszthatjuk fel.

Az első lépés

Nézzük meg, hogy a megkérdezettek a probléma jelentkezésekor hogyan közelítet
ték azt meg, hova fordultak segítségért, milyen forráshoz nyúltak először.
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Általában mindenütt a könyvtárhasználat dominált; ez itt természetes, hiszen 
könyvtári olvasókról van szó. Egyébként az ember mint új dolgokat elsajátító, ’’kulturális 
lény” a leggyakrabban az önálló intellektuális megoldást választotta első lépésként (kísér
letezgetés, pl. művészfotók készítésében), igen gyakori volt a ’’minta + egyéni kombiná
ció” (pl. a kézimunkázásnál), a saját eszközök (pl. otthoni szabásminták) felhasználása, 
a vásárlás (barkácskönyv, divatlap), az azonos helyzetben levők (amatőr fotós stb.) meg
kérdezése, az intézmények igénybevétele (fotókör, AFIT-tanfolyam).

A ’’fogyasztó” szerepénél az önálló megoldás (kalkuláció készítése, próbálgatás) 
mellett az ismerősöktől való tanácskérés (pl. autószerelő választása) és a korábbi szemé
lyes tapasztalatok felelevenítése (típushibák) is nagyon népszerű, de gyakran esik szó a 
házikönyvtárról, az intézményhez fordulásról (szerviz, maszek szerelő, vevőszolgálatok), 
továbbá jellemző a barátok véleményének kikérése, szokásaik követése (pl. öltözködés), 
a reklám-információk felhasználása, valamint a találomra való vásárlás (nyilván a szűk 
választék miatt).

Az ’’utazó” előnyben részesíti a vásárolt információforrást (útikönyv, térkép, néha 
útleírás -  de mindhárom típus előfordul a könyvtári kölcsönzésben is, amely itt ugyan
csak az első számú megoldási mód), továbbá az ismerősökkel való konzultálást. Többször 
említik a saját korábbi úti tapasztalataikat és néha a közönségszolgálati irodákat.

A könyvtári kölcsönzés a ’’családtag” szerepénél kissé háttérbe szorul, s különösen 
gyakori a több forrás egyszerre történő használata (vagy ha az első lépést még igen sok 
követi). Gyakori megoldási módok: saját információs forrás használata (szakácskönyv, 
”a Spock”), az egészségügyi intézményhez, illetve szakemberhez (védőnő) fordulás, a 
családtagok segítsége (az első gyerek ellátásával kapcsolatos problémáknál a nagyszülők
től kérnek tanácsot, de igen gyakori pl. nevelési kérdésekben a ’’családi kupaktanács” is), 
az azonos helyzetben levők megkérdezése, a korábbi tapasztalatok felhasználása (pl. má
sodik gyermek nevelése) és a próbálgatás (nevelési fogások kikísérletezgetése, a vásárlási 
szokások alakítása gyesen).

A "lakó” -  az itt is kisebb szerepet játszó könyvtári kölcsönzésen kívül -  barátok
hoz fordul (tapasztalatokért, de segítségkéréssel is), ugyanígy az azonos helyzetben levők
höz (más építkezők) és kereskedelmi cégekhez, továbbá megvásárolja a megfelelő kézi
könyvet (otthoni munkákhoz). Többször előfordult a típustervek alapján történő egyéni 
kombináció.

A ’’termelő” a kertszomszédhoz fordul, személyes tapasztalataira és kalkulációira 
épít, rétegműsorokat néz a tv-ben, így a célzott reklámra is jobban reagál.

A ’’biológiai lény” esetében is háttérbe szorul a könyvtár, s előtérbe kerülnek a 
szakértők (orvos, kozmetikus), illetve azok, akik előtt az ember nem szégyellj a bajait 
(barátok, családtagok). A személytelen tömegkommunikáció (felvilágosító újságcikk, 
tv-műsor) használata ugyanilyen okból igen elterjedt.

A ’’dolgozó” esetében minimális a könyvtár igénybevétele, viszont kiemelkedik az 
ismerősök (ki tud egy jó állást) és a reklám (falragasz, szakmunkástanuló-toborzás, újság- 
hirdetések) jelentősége. A pályaválasztásnál többen említették az apai akaratot, egy ka
tonatiszt-jelölt pedig a családi példaképet.
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Egyszeri előfordulása ellenére is tanulságos annak az ’’ügyfélnek” az esete, aki 
inkább több száz kilométert vonatozott, hogy üdülőtelke bírságolása ellen tiltakozzon, 
mert úgy vélte, beadványát félresöpörhetik, s csak személyes érveléssel érhet el valamit.

Sikeres esetek

Bár a leggyakrabban a probléma megoldása közben találkoztunk a megkérdezettek
kel, tehát akkor, amikor a végleges megoldás reményével keresték fel a könyvtárat, jó 
néhány sikeres esetről is értesültünk régebben megoldott problémák felidézése révén.

A könyvtári kölcsönzés és az információforrás megvásárlása mellett a három továb
bi legsikeresebb módnak az intellektuális-önálló megoldás, az azonos helyzetben levőkhöz 
fordulás, valamint a családtagok megkérdezése bizonyult. Néhány példa az elsőre: autó- 
vásárlás telekvásárlás után (mert másképp nem lehet megközelíteni), munkahelyváltoz
tatás infarktusveszély elhárítására, gyümölcsfák ültetése a munkaigényes zöldségfélék 
helyett a távoli telken (mert különben a benzin többe kerülne, mint a zöldségtermesztés
ből remélt megtakarítás). Példák a másodikra: más anyukák kifaggatása (a gyerek helyes 
táplálásával kapcsolatban), vásárlásnál, javításnál a hasonló autók tulajdonosai megkérde
zése. Gyakori témák a családtagoktól szerzett információk révén megoldott problémák
nál: csecsemőgondozás, vásárlás, pályaválasztás. Igen sikeres megoldási módok még: a 
barátokhoz fordulás (tanulási forma, munkahely, sporttanfolyam, műkedvelő együttes 
kiválasztása), a kereskedelmi cégek, maszekok igénybevétele, a személyes utánajárás. 
A saját korábbi tapasztalatok sikeres alkalmazása legtöbbször műszaki feladatok megoldá
sánál, ajándékvásárlásnál, csecsemőgondozásnál és gyermeknevelésnél fordult elő. A rek
lám révén több esetben a vásárolni készülők gondjai oldódtak meg (de nem egyszer 
csalódtak is a reklámozott termékben).

Stratégiák

A tanulmányozott esetek és az olvasók elmondása alapján meghatározhatunk 
néhány olyan általános módszert (nevezzük ezeket stratégiáknak), amelyek a felmerülő 
konkrét problémától némileg függetlenedve irányítja a megkérdezettek problémamegoldó 
viselkedését. Ilyenek:

— előzetes felkészülés (Az Anyák könyve tanulmányozása, különféle tanfolyamok);
— szempontok kidolgozása a döntés előtt (pl. milyen jellegű telekre, autóra stb. 

van szükség);
— információforrások birtoklására törekvés (csak akkor megy valaki könyvtárba, 

ha a könyv már nem kapható);
— házi adattár készítése (speciális igények kielégítésére: receptek füzetbe írása, 

mappa összeállítása kapcsolási rajzokból, hirdetések elrakása stb.);
— közvetlenül az elérhető legjobb forráshoz fordulni (azaz kiiktatva a szokványos 

közvetítő mechanizmusokat, mindjárt az olvasott könyv szerzőjéhez, a reklá
mozott árucikket gyártó céghez stb. fordulni bővebb felvilágosításért);
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-  minél több forrás egyidejű használata (mindenkitől kérdezgetni, mindenki segít
ségét kérni — főleg az elesettebb olvasóknál, nyugdíjas nőknél, tapasztalatlan 
elsőgyermekes anyáknál fordul ez elő);

-  az információforrás ’’nem rendeltetésszerű” használata (pl. egy ledorongoló 
filmkritikában csak azt keresni, hogy miről szól a film, egy könyvnek csak a 
bibliográfiáját hasznosítani);

-  minták követése: megfigyeljük, mit csinálnak a hasonló helyzetben levők (pl. 
öltözködésnél, szórakozási formáknál, vásárlásnál).

Honnan vezet út a könyvtárba?

A ’’törzsolvasó” rögtön a könyvtárhoz fordul, ha problémája támad. Ha nem a 
könyvtár volt az első lépés, az olvasó akkor is igen gyakran eljut a könyvtárba. Van 
néhány jellegzetes probléma és út, amely igen nagy valószínűséggel vezeti el az olvasót 
a könyvtárba:

-  a hasonló helyzetben levők megkérdezése (akik azonban egymásnak ellentmondó 
dolgokat mondtak);

-  a könyvesbolt felkeresése (ahol a keresett mű már nem kapható);
-  egészségügyi intézmény dolgozójának megkérdezése (aki vagy nem ér rá, vagy 

csak általánosságban ad útmutatást, s így még "hozzá kell olvasni”);
-  iskola, tanfolyam, szakkör látogatása (az elmélyültebb ismeretszerzéshez itt is 

a könyvtárból kölcsönzött mű alapos és időhöz nem kötött átnézése szükséges);
-  a házi könyvtár átnézése (ahol csak elavult könyvek vannak, azaz a féltve őrzött 

kincsekről kiderül, hogy az aktuális probléma megoldásához már nem elég kor
szerűek);

-  korábbi jó tapasztalatok a könyvtárral (az olvasó jobban bízik a könyvtárban, ha 
előzőleg nem csalódott; gyakran az egyszer már kölcsönzött műben néz meg 
ismételten valamit);

-  tömegkommunikációs adások, reklám (elsősorban csak az érdeklődést keltik fel, 
kevés információt adnak);

-  másik könyvtár (üzemi szakszervezeti könyvtár, ahol nem volt meg a keresett 
mű, vagy országos szakkönyvtár, ahol a szolgáltatás feltételei voltak túlságosan 
merevek).

A fentieket általánosítva: a korábbi megoldási kísérlet kudarca vezet el a könyvtár
ba; a könyvtár nagyobb választékának vonzása; a könyvtár és a könyv általában "hiteles 
hely ”, döntőbíró az egymásnak ellentmondó vélemények között; a szakember tanácsát, 
clhadart útmutatását elmélyült olvasással lehet értelmezni, a hallottakat rendszerezni; a 
tv-adás, a barátok ajánlása is a könyvtárba vezethet. Mindehhez hozzá kell még tennünk, 
hogy a könyvek magas ára is a könyvtár jelentőségét növeli.

Ha a könyvtáron belül a könyvtáros személye kerül a középpontba, akkor általában 
nem a szaktudását hasznosítják, hanem kényelmességből hárítják át a keresést, -  ezzel 
együtt a választás felelősségét. Néha előfordul, hogy az olvasó nehezen igazodik el a
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szabadpolc viszonylag gazdag választékában. Az viszont kifejezetten tipikus, hogy a szak- 
katalógus szinte áttekinthetetlen a számára. Természetesen szükség van a használóképzés 
további javítására, de azért a tárgykör szerinti visszakeresés egyszerűsítésében is jócskán 
van még tennivalónk.

A könyvtáros nem mindig szakemberként, könyvtári dolgozóként jön számításba, 
hanem mint az olvasó egy ismerőse, akiben megbízik (ez önmagában is eredmény!) — pél
dául amikor a gyümölcsbefőzésről kérdezi meg, a háziasszonyok mellett.

Más intézményeket is igénybe vettek több-kevesebb rendszerességgel a vizsgálatunk
ban szereplő olvasók. Többen iskolai formában, tanfolyamon szerezték meg a probléma 
megoldásához később szükségessé váló ismereteket. Iskolai tornatanárhoz, régebbi okta
tóhoz is bizalommal fordultak. A vevőszolgálatok, közönségszolgálati irodák használata is 
terjedőben van (utazási irodák, ’’Könyvjelző” , a BNV információs irodája stb.). Az üzle
tekben, szolgáltatóhelyeken is többször kértek felvilágosítást (szerviz, bútorbolt, szak- 
szövetkezet, díszállat-szaküzlet, vetőmagbolt), ám gyakran hiába (pl. az eladók hiányos 
áruismerete vagy nem kellőképpen együttműködő attitűdje miatt). Viszont sok helyen 
könyvet ajánlottak, mintegy a könyves szakma spontán társadalmi propagandistáiként.

Tanulságok és javaslatok

Kutatásunk legfontosabb tanulsága, hogy szinte kimeríthetetlenül gazdag a minden
napi élet folyamán előforduló problémák köre. Mindazonáltal vannak sűrűsödési pontok, 
s ezeket nem árt figyelembe vennünk, ha bármiféle szolgáltatást akarunk kialakítani vagy 
fenntartani. Ha a könyvtár csak azokra gondol, akik úgyis felkeresik, minden jószándéka 
ellenére kívül reked a lakosság jelentős részének gondolkodási és cselekvési mechaniz
musán.

Másik, nem kevésbé fontos tanulság, hogy ezek a mindennapi problémák rend
szerint komplexek, bonyolult viszonyrendszer részeként fordulnak elő, így megoldásuk 
sem lehet egysíkú. Kutatásunk azokat a területeket is megmutatta, amelyeken a könyv
tárnak semmi vagy csekély szerepe lehet9 (pl. olyan problémák, amelyekben azonnal kell 
dönteni; amikor szükség van a problémával küszködő személy -  pl. a beteg -  személyes 
jelenlétére, egyedi tulajdonságainak szakértő ismeretére; amikor a valóság gyorsabban 
változik, mint ahogy azt a könyvtári források követni tudják; amikor az információn 
kívül a közvetlen gyakorlásnak, mozgások elsajátításának is nagy szerepe van; vagy amikor 
— könyvtári reprográfiai berendezés hiányában — az információforrás -  könyv, újság -  
részeit is felhasználják pl. a házi archívum számára). Nyilvánvaló, hogy a mindennapi 
életben jelentkező problémák megoldását nem lehet egyetlen intézménytől várni, hanem 
intézmények együttesére és együttműködésére van szükség. Ebben az intézményegyüttes
ben fontos helye lehet a könyvtárnak. Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban, 
Ausztráliában, de Skandináviában, az NSZK-ban és néhány más országban is kialakultak 
vagy kialakulóban vannak ezek az intézményegyüttesek.10 Magyarországon is létrejött 
egy sor olyan intézmény, amely alkalmas lehet rá, hogy egy ilyen intézményrendszer hasz
nos tagjává váljon, akkor is, ha önmagában esetleg nem tudná bizonyítani életképességét.
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A népművelők már tettek néhány kísérletet a lakossági információs szolgálat kifejleszté
sére,11 egyelőre nem meggyőző eredménnyel. Vigyázzunk, nehogy a sokkal nagyobb 
tárgyi-információs kapacitással rendelkező könyvtárak kimaradjanak a fejlődésből és a 
fejlesztésből !

Ügy hisszük, ez a kutatás is érzékeltetni tudta azokat az előnyöket, amelyeket a 
mindennapi élet, a problémák és a spontán tájékozódási szokások intenzívebb tanulmá
nyozása és az ezekből adódó igények kielégítése a könyvtárak fejlődésére hozhatna. 
A mi kutatásunk korlátozott méretei, a túlzottan kvalitatív beállítottság, valamint az az 
önként, de szükségtelenül vállalt korlátozás, hogy csak a könyvtárba járó lakosokat kér
deztük meg, csak felvillanthatták ezeket az előnyöket. További kutatásokra van szükség, 
elsősorban a következő irányokban:

— a problémák előfordulási gyakoriságának, arányainak meghatározása (kvantitatív 
vizsgálat);

— a nem könyvtárhasználók tájékozódási szokásainak, problémamegoldó mód
szereinek pontos leírása (esettanulmányok, önmegfigyelés, naplózás révén);

— annak vizsgálata, hogy a tájékozódás adott színvonala hogyan hat vissza a prob
lémamegoldás eredményességére, illetve

— az információhoz való egyenlőtlen hozzáférés mennyiben függ egy meghatáro
zott társadalmi csoportba tartozástól, és fordítva: ez az egyenlőtlen hozzáférés 
milyen mértékben okozza vagy növeli egyes csoportok hátrányait;

— az állományhiányok felderítése a mindennapi tájékozódás szempontjából fontos 
témakörökben (testápolás, divat, sportágak leírása, versenyszabályai, edzésmód
szerei stb.);

— a jelenlegi hazai tájékoztatási intézményrendszer (beleértve a művelődési háza
kat, a TIT-et, a reklámirodákat, a vevőszolgálatokat stb., stb.) működőképességé
nek elemzése a mindennapi információs igények szempontjából, s ennek nyomán 
egy átfogó fejlesztési koncepció kidolgozása;

— a közoktatás érvényes koncepcióinak, a tanterveknek és a tananyagnak az elem
zése abból a szempontból, hogy mennyire számolnak a mindennapi tájékozódási 
helyzetekkel, mennyire akarják, illetve képesek a diákokat előzetesen felkészí
teni (ismeretekkel és stratégiákkal) a gyakori problémahelyzetekre, a problémák 
önálló megoldására vagy a megfelelő források és intézmények rendeltetésszerű 
használatára.

Mindezek, de különösen az utóbbi pontok kidolgozása -  a problémák komplex 
természetének megfelelően — elképzelhetetlen a szakértők széles körének (könyvtároso
kon kívül népművelőknek, pedagógusoknak, orvosoknak, pszichológusoknak, reklám- 
szakembereknek, ifjúsági vezetőknek, kultúrpolitikusoknak stb.) bevonása és közre
működése nélkül.
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