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masak arra, hogy manipulálják a döntéshozót, ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 
a statisztika a döntéselőkészítő munkának fontos, szükségszerű, de csak egyik eszköze. 
A statisztikai adatok jelentőségének eltúlzása ahhoz is vezethet, hogy az adatszolgáltatók 
-  érdekeiknek megfelelően -  meghamisítják az adatokat. Ez a korszak azonban -  remél
hetőleg vissza nem térően — már elmúlt.

KENYÉRI Katalin

AZ OLVASÁSSZOCIOLÓGIA ELŐREJELZÉSEI

A magyar társadalom olyan folyamatai, mint az elöregedés tendenciája, az átrétegző- 
dési folyamatok lefékeződése, az életszínvonal növekedési ütemének megtorpanása, a 
szabadidő és az iskolázottság ellentmondásos növekedése stb. több-kevesebb áttétellel az 
olvasási és könyvtárhasználati szokások alakulására is hatással vannak.

Az utóbbi évek szociológiai vizsgálatai több más kibontakozóban, illetve erősödő
ben lévő társadalmi folyamatra is felhívták a figyelmet. így például a lakótelepen élők, a 
cigány származásúak és az öregek arányának növekedésére; a szakmaváltás, a felnőtt
korban esedékes átképzés gyakoribbá válására; a haszonelvűség, a hajszolt életvitel, s 
bizonyos rétegekben az elszegényedés és elmagányosodás fokozódó esélyeire egyfelől; az 
önismereti és világnézeti útkeresés, a különböző (nemzeti, lakóhelyi stb.) identitás-törek
vések, bizonyos személyiség- és közösség-értékek, s az eltérő nézet- és értékrendszerek 
párbeszédes ütköztetése iránti igények várható erősödésére másfelől. Számolnunk kell 
még a motorizáció fejlődési ütemének mérséklődésével, de egyúttal az audiovizuális és 
elektronikus eszközök választékának újabb bővülési hullámával is.

Már e tények alapján is levonható a következtetés: a könyvtáraknak a jövőben 
differenciáltabbá, az egyéni igényekhez jobban alkalmazkodóvá, rugalmasabbá és szélesebb 
körűvé kell tenniük szolgáltatásaikat; jobban fel kell vállalniuk a köznapi élet praktikus 
szolgálatát, s erősíteniük kell demokratizmusukat és szociális szemléletüket.

A magyar társadalom tudatában a könyvtárról nagy általánosságban meglehetősen 
pozitív kép él, de a megilletődött tisztelet mögött sokszor távolságtartás, idegenségérzés 
húzódik meg. Jobb lenne, ha az emberek kevesebb ünnepélyességgel gondolnának a könyv
tárra, s ugyanakkor közelebb éreznék köznapi problémáikhoz -  és többen élnének szolgál
tatásaival. Ugyanis a könyvtárak társadalmi hatóköre meglehetősen szűk: a beiratkozott 
könyvtári olvasók aránya a felnőtt népesség alig egyötödét teszi ki, és ez a hányad két 
évtizede -  kis ingadozásokkal -  stagnál.

A közművelődési könyvtárakból kikölcsönzött könyvtári egységek száma évről évre 
csökken, annak ellenére, hogy mind a könyvtárlátogatási sűrűség, mind az egy lakosra 
jutó állománycgységck száma közép-európai mércével mérve magas szintűnek mondható. 
Ez a jelenség a kölcsönzésen kívüli könyvtári szolgáltatások iránti érdeklődés erősödésére 
is utal. (A közelmúltban a magyar felnőtt könyvtárhasználók több mint fele kizárólag
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kölcsönözni járt a könyvtárba.) A változtatás leghatékonyabb módszerét és eszközét 
döntően a korai beavatkozástól remélhetjük: a gyermek- és iskolai könyvtárak rendszeré
nek jelentős mértékű fejlesztése kikerülhetetlen feladatunk.

Mivel könyvtáraink egy aktív kisebbség és egy passzív többség társadalmi közegében 
működnek, szükség van szolgáltatásaik demokratizálására és nyitottságuk növelésére. Ez a 
szükséglet a gyakorlatban egyrészt a könyvtárhálózat fejlesztését, felszereltségi szintjének 
javítását, másrészt a szolgáltatásoknak a közönség igényeihez való nagyobb mértékű alkal
mazkodását, a direkt agitatív nevelői tevékenységnek indirektebb eszközökkel való fel
váltását, a szociális, humanitárius funkció erősítését kívánja meg.

Egy 1983-ban végzett körkérdésre válaszolva a magyar könyvtárosok szerint a 
kilencvenes évek olvasói a könyvtári szolgáltatások és dokumentumok szélesebb és válto
zatosabb körére tartanak majd igényt; több folyóiratot és ismeretközlő irodalmat, keve
sebb szépirodalmat és verset (és általában könyvet) olvasnak majd; megnő az igény a 
referensz szolgáltatások, ahelybenolvasás és az audiovizuális dokumentumok iránt. Általá
ban véve: céltudatosabban, funkcionálisabban fognak olvasni, információra orientáltabbak 
és türelmetlenebbek lesznek.

Számot kell vetni azzal a ténnyel, hogy mind életvitelünk, mind olvasási szokásaink 
egy prakticista, utilitárius könyvtárhasználói magatartás (s ebből adódóan a könyvtárak 
hézköznapi információs funkciójának) erősödését motiválják, amely nagy eséllyel társul 
a kikapcsolódás, a szórakozás, a támaszkeresés, a megerősítés fokozott igényével. Az em
berek nagyfokú elfoglaltsága, hajszolt élettempója sürgetően megköveteli a könyvtári 
szolgáltatások gyorsabbá, rugalmasabbá tételét, a bürokrácia és az adminisztráció lehető 
legerőteljesebb visszaszorítását. E kihívás a jövőben minden bizonnyal erősödni fog, s ha 
a könyvtárak ennek nem tudnak megfelelni, presztízsük egyre inkább holt tőke marad.

Időszerűvé vált, hogy egy új -  az eddiginél jobb és hatékonyabb -  közművelődési 
könyvtármodell kontúrjait felvázoljuk, amely egy újfajta könyvtárosi szerepfelfogás szá
mára egyaránt jelent kihívást és adekvát életteret.

A fentiekkel összefüggésben a hagyományos könyvtárosi szerepfelfogás várható 
divergenciájáról is szólnunk kell. Bizonyára növekedni fog a jövőben az úgynevezett 
információs szakemberek száma, de ezzel párhuzamosan a közvetítői, támogatói maga
tartásmódra, az olvasót fokozott mértékben megérteni akaró, s velük sokoldalú inter
akcióra, együttműködésre kész könyvtárosi attitűdre is egyre nagyobb szükség lesz köz- 
művelődési könyvtárainkban.

Ezt az új — a változó, differenciálódó könyvtárosi szerepfelfogást igénylő és egy
úttal kitermelő — könyvtári modellt a használók, az információk, a tevékenységek és a 
funkciók széles körét magába fogadni kész, n y ito tt könyvtár demokratikus eszményében 
lelhetjük fel.

GEREBEN Ferenc -  NAGY Attüa


