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Statisztikai információk:

sokszínû kérdések,
gyors válaszok

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
2003-ban és 2004-ben is támogatást nyert a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma Könyvtári
minõségfejlesztés – könyvtári korszerûsítés címû
pályázatán. A pályázat elsõ részében kérdõíves
felmérést végeztünk a könyvtárhasználók között,
valamint a Könyvtári Intézet által készített ajánlá-
sok figyelembe vételével teljesítménymutatókat
dolgoztunk ki a könyvtári munkafolyamatokra.
A pályázat második része, a teljesítménymutatók
összehasonlító vizsgálata lehetõséget adott arra,
hogy másik három országos szakkönyvtárral hasonlít-
suk össze nemcsak a mutatókat, de a mutatók kiala-
kításának módszertani tapasztalatait is.

A fenti pályázatok eredményeit, tanulságait
majd egy hosszabb tanulmányban vagy kiadvány-
ban foglaljuk össze. Az alábbiakban a referensz
kérdésekkel kapcsolatban folytatott felmérésünk
tapasztalatait ismertetjük.

A teljesítménymutatók összehasonlításakor az
olvasószolgálati osztály munkatársai több mint egy
hónapon keresztül felmérést végeztek a könyvtár-
használók információs igényeirõl, a feltett kérdések
tematikus megoszlásáról és a válaszadás gyorsasá-
gáról. Az alábbi összefoglaló ennek a vizsgálatnak
az eredményeit, tanulságait foglalja össze.

„Jó napot kívánok, információt szeretnék ven-
ni” – kezdhetné a mai kor olvasója, aki szeretne
egyre gyorsabban számára piaci értéket jelentõ
információhoz jutni. A kérdés egyaránt vonatkoz-
hat a Kínába exportáló cégekre, a debreceni
gyógyturizmusra vagy az 1940-es évek budapesti
kávéházainak adataira, esetleg a szlovákiai
ribizlitermelés eredményeire, avagy a föld arany-
korona-értékére.

Könyvtárunk gyûjteménye egyidõs a hivata-
los magyar statisztikai szolgálattal (1867), így
elvárható, hogy a kutatóknak, az egyetemi hall-
gatóknak, az állami intézményeknek és a gazda-
sági élet szereplõinek az információ- és adatigé-
nyét naprakészen, folyamatosan magas színvona-
lon elégítsük ki. Ez a törekvés azonban legfel-
jebb külsõségeiben új, hiszen már erre utalt a
könyvtár elsõ, 1885-ös kötetkatalógusa is, mely a
tematikus visszakeresést teszi lehetõvé, valamint

azok a segédeszközök, amelyeket a könyvtár mun-
katársai készítettek azért, hogy megkönnyítsék az
egyre duzzadó információtengerben való tájékozó-
dást.

Ilyen segédeszköz többek között a hivatal ala-
pításának századik évfordulója alkalmából út-
jára indított, Statisztikai adatforrások címû bibli-
ográfia, valamint az 1972-ben elkezdett Statiszti-

kai módszerek címû sorozat, mely a külföldi és
hazai statisztikai módszertan szakirodalmát ismer-
teti. Történeti kutatócsoportunk munkája a Ma-

gyarország történeti helységnévtára (1773–1808)

címû sorozat, amely a történeti Magyarország
területére kiterjedõen írja le a települések névvál-
tozatait. A könyvtár mai munkatársai hálával
gondolhatnak elõdeikre, akik nem csupán defini-
álták a gyûjteményt és annak gyarapítási kereteit,
a kiszolgálandók körét, hanem munkájukkal,
kutatásaikkal napjaink statisztikai információszol-
gáltatásának alapjait is lefektették.

Az intézmény 1972-ben felvette a KSH Könyv-

tár és Dokumentációs Szolgálat nevet, jelezve,
hogy a tradicionális könyvtári gyûjtõ-megõrzõ
feladat mellett kiemelten kezeli a dokumentumok
tartalmi feltárását és az ennek alapján történõ
adatszolgáltatást. A névváltoztatás mögötti átala-
kulás és hangsúlyváltozás eredményeképpen szü-
letett meg a könyvtár egyik jelentõs vállalkozása,
a TEXTPAC adatbázis, melynek bõvítése 2000-
ben lezárult. Az adatbázis az államigazgatás, az
uniós csatlakozás, a gazdaságpolitika, a közgaz-
daságtudomány, a népesedéspolitika, a statiszti-
kai módszertan, a szociálpolitika témakörében
született magyar, német, angol nyelvû cikkek,
tanulmányok tárgyszavazott, annotált bibliográfi-
ai leírását tartalmazza, így a kutatók és a könyv-
tárosok számára is fontos kiindulópontot jelent-
het. Ezeket az igazán releváns információkat
konvertáltuk az OLIB integrált rendszerbe, tehát
a könyvtár katalógusában lekereshetõk.

A könyvtárba érkezõ kiadványok tartalmi fel-
tárása természetesen továbbra is folytatódik. A
feldolgozó osztály egy sajátosan a könyvtár pro-
filjához igazodó tárgyszórendszer alapján végzi
ezt a tevékenységet. A tárgyszólista folyamato-
san frissül, alkalmazkodva a szakterület termino-
lógiájának változásaihoz. Az igazán gyors és ha-
tékony adatközlés megvalósítása érdekében ezzel
a tevékenységgel párhuzamosan folyik a referensz

könyvtár analitikus feltárása az OLIB intergált
rendszerben. Az elõbbit kiegészíti a beérkezett
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kérdések és az azokra adott válaszok, illetve a
válaszadás forrását feltüntetõ úgynevezett
referensz napló folyamatos nyilvántartása. Kiemelt
jelentõségû az elektronikus referenszmappa,
amelyben a tájékoztató kollégák folyamatosan
rögzítik az újonnan beérkezõ külföldi kiadványok
táblázatainak, statisztikai adatainak lelõhelyét a
pontos oldalszám feltüntetésével.

A tájékoztatószolgálat munkájára szélsõséges
esetben az is jellemzõ, hogy az olvasó legszíve-
sebben be sem jön az olvasótérbe: a ruhatárban,
esetleg más kiadványt olvasgatva várakozik, amíg
a könyvtáros keres, keresi azt az – esetleg csupán
– egyetlen adatot, melyre a „megrendelõnek”, azaz
olvasónak éppen szüksége van. Ez a gyakorlat a

szakkönyvtári jellegbõl adódóan – mint a sok-
éves tapasztalat mutatja – tulajdonképpen termé-
szetesnek és hatékonynak mondható. Az infor-
mációért hozzánk fordulók egy része tehát nem
kutatni szeretne a könyvtárunkban, pontosabban
nem szeretne kutatni, hanem lehetõleg minél gyor-
sabban szeretné megkapni az információkat, el-
sõsorban a statisztikai információkat. A távhasz-
nálók számának jelentõs emelkedése is ezt a ten-
denciát jelzi. Ez olyan jelentõs olvasói magatar-
tásbeli változás, melyhez igazodnia kell a feldol-
gozó és a tájékoztató munkának.

A könyvtár gazdag állománya mellett állandó
és egyre fontosabb információforrás az Internet.
Egyre gyakrabban találkozunk azzal a jelenség-
gel, hogy a világ statisztikai hivatalai a korábban
nyomtatott formátumú kiadványaikat csak elekt-
ronikusan jelentetik meg, illetve a dokumentumok

teljes értékûen csak valami-
lyen elektronikus kiad-
vánnyal együtt használha-
tók. A CD-ROM-ok és a jel-
lemzõen angol nyelvû kere-
sõfelülettel dolgozó on-line
adatbázisok a tájékoztató
munkát végzõ könyvtáro-
soktól naprakész könyvtár-
informatikai ismereteket kö-
vetelnek. Ez ma már olyan
alapkészség, olyan tudás,
amely elõfeltétel a szolgálat-
hoz, a gyakorlat során és az
önképzés révén tovább fej-
leszthetõ, illetve a mi ese-
tünkben szükséges bizonyos
speciális ismeretek elsajátítá-

sa is. Gyors problémamegoldással, rugalmasság-
gal és nyelvismerttel kiegészülve vezethet ered-
ményes és hatékony tájékoztatási tevékenységhez.
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A 2004. november 10. és december 20. között
végzett felmérés keretében a tájékoztató könyvtá-
rosok feljegyezték a referenszkérdéseket és a
válaszadásra fordított idõt. Vizsgálatunk célja az
volt, hogy az eredmények tükrében optimalizál-
hassuk szolgáltatásainkat, amennyiben szükséges,
újraszervezzük az olvasószolgálat munkáját.

A könyvtárunkhoz információért fordulók
többsége ebben az idõszakban statisztikai adato-
kat kért az alábbi témakörökben:

Területi statisztika 26%
Gazdaságstatisztika 18%
Kultúra, mûvelõdés 10%
Nemzetközi összehasonlítás 9%
Életszínvonal, keresetek 7%
Egészségügy 6%
Mezõgazdaság 5%
Idegenforgalom 5%
Munkaügyi statisztika 4%
Környezetstatisztika 4%
Egyéb 6%

Az olvasói kérdések tipizálása és rendszerezé-
se során csupán a kérdés fõ irányvonalának tartal-
mát vettük figyelembe, hiszen a legtöbb kérdés
komplex, nem csak egyetlen szakterületet érintett.

A válaszadás határait természetesen a könyv-
tár gyûjtõköre is jelentõsen befolyásolta, habár e
tudományágak magyar nyelvû szakirodalma a
könyvtár kötelespéldány-jogosultságának köszön-
hetõen szinte teljes körûen az olvasók rendelke-
zésére áll. A kérdések tartalmi megoszlásából
látszik, hogy látogatóink elsõsorban üzleti-gazda-
sági információkat keresnek. Jelentõs része a

kérdéseknek a külkereskedelmi forgalomra, a
cégekre, a vállalkozásokra, az ingatlanárakra vo-

natkozik. A kérdések feltevõi nem feltétlenül csak
az üzleti élet szereplõi, hanem gyakran kutatók,
egyetemi hallgatók vagy középiskolások, ügyei-
ket intézõ állampolgárok.

A kérdések megválaszolásában törekszünk arra,
hogy a referenszkérdések megválaszolására for-
dított idõt csökkentsük.

Referenszkérdések megválaszolási ideje a fel-
mérés idõpontjában:

idõ:
5 perc alatt 47%
5 és 10 perc között 22%
10 és 20 perc között 17%
20 perc felett 14%
Néhány példa a kérdések témáiból:

• a hollandiai abortuszok száma 2003 (50 perc);
•  a Gini index európai országokban 1970-tõl (40
perc);
• a bor és a sajt szerepe a gasztronómiában (30
perc);
• a külkereskedelem áruszerkezete: Argentína,
Lengyelország 1980-tól (10 perc);
• az irodai alkalmazottak bére Budapesten (10
perc).

Látható, hogy a legtöbb kérdésre nagyon rö-
vid idõ alatt lehet és kell választ adni, habár nem
ritkán keresnek meg minket elmélyültebb kutató-
munkát követelõ, jellemzõen retrospektív jellegû
adatkérésekkel. A válaszadás több idõt vesz
igénybe, hiszen a kiadványok tucatjait kell kézbe
venni, valamint szükséges a könyvtárunkból elér-
hetõ különbözõ adatbázisokban (pl. JSTOR, Kül-
kereskedelmi adatbázis, Observer, Eurostat adat-

bázisai) való keresés is.
Összegzésképpen elmondhat-
juk, hogy a könyvtár tájékoz-
tató- és olvasószolgálata a ren-
delkezésre álló szakirodalom
és adatbázisok segítségével
nagyon változatos témákban
és hatékonyan szolgálja a fel-
használókat. Az eddigi tapasz-
talataink alapján tovább kell
építeni azokat a helyi adatbá-
zisokat, amelyek a szakiroda-
lom analitikus feltárását segí-
tik elõ, valamint növelni kell a
távhasználatot, hogy minél
szélesebb használói réteg ve-

gye igénybe szolgáltatásainkat.
Bedecs Éva

A kérdések megválaszolásának időbeli alakulása
2004. november 10. - december 20.
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