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Folyóirat-figyelõben:
egy olvasótermi felmérés

tapasztalatai
Az idõszaki kiadványok elemzõ áttekintése so-
rán legelõször is számba kell venni azokat a
meghatározó és általános ismérveket, amelyek a
magyar sajtó minden korszakára egyaránt érvé-
nyesek. Egyik fontos jellemzõje a hazai
periodikumoknak, hogy általában kapcsolódnak
az idõszaki (napi, heti, havi) eseményekhez, idõ-
szerûek, aktuálisak, többségük hírértékû infor-
mációt közvetít. Tartalmukban lehetnek általá-
nosak, közérdekûek vagy többnyire egy-egy szak-
területre korlátozódóak – ami lehet mûvészet
vagy tudomány –, illetve a politikai, gazdasági
és társadalomkutatás számára jelentenek hosszú
távon fontos és elérhetõ forrást. Napjainkban már
jelentõs részük nemcsak hagyományos formában
olvasható, hanem elektronikus úton is rendelke-
zésre áll.

Felmérésünk folyóiratainkról és az olvasóte-
rem szolgáltatásairól Salgótarjánban a Balassi
Bálint Megyei Könyvtárban készült, 2005. má-
jus hónapban.

Könyvtárunk közel 9800 felnõtt és 3100 gyer-
mek olvasóval rendelkezik. Idõszaki kiadványa-
ink kurrens állománya 215 cím, plusz a helyis-
meretei részleg kötelespéldányai.

Olvasótermünk látogatói között minden kor-
osztály megtalálható: a délelõtti, csendesebb
órákat az idõsek, nyugdíjasok használják ki el-
sõsorban, a délutáni órákat dominánsan a ta-
nulók, a fiatalok és a fiatalabb felnõttek, vala-
mint a munka után érkezõk közönsége hasz-
nálja ki.

Sokféle felmérés készült már a forgalom-
ról, a látogatottságról könyvtárunk különbözõ
részlegeiben, többször mértük a helyben hasz-
nálat alakulását. Kimondottan a folyóiratok
használatáról, forgásáról még nem készült sta-
tisztikánk. Nem csak a használatot mértük,
hanem kíváncsiak voltunk, hogy azon felül,
amit mi tudunk kínálni olvasóinknak, még
milyen igényük lenne, milyen lapot látnának

szívesen könyvtárunkban. Kihasználtuk az al-
kalmat és arra is kértük õket, fogalmazzák meg
véleményüket részlegünkkel kapcsolatban.

2004 szeptemberétõl mi, olvasóteremi tájékoz-
tatók kaptuk a folyóiratok gondozását a rende-
léstõl a beérkeztetésen, a reklamáción, a leltáro-
záson át a köttetésig. Tehát minden munkafolya-
mat a mi kezünkbe került. Az elsõ rendelést si-
keresen lebonyolítottuk. Természetesen az év
folyamán már értek bennünket az olvasók részé-
rõl különbözõ hatások: észrevételek, megfogal-
mazott igények, jelzések arról, mit szeretnének
olvasni, ez vagy az miért nem jár és így tovább.
Megismertük látogatóinkat abból a szempontból
is, hogy kinek milyen az érdeklõdési köre, mit
ajánlhatunk neki. Ezért úgy gondoltuk, jövõre,
mielõtt újra megrendeljük a könyvtár periodiku-
mait, megkérdezzük olvasóinkat, kikérjük véle-
ményüket, hogy ennek megfelelõen tudjuk majd
alakítani a rendelésünket, de természetesen gon-
dolnunk kellett az anyagi lehetõségünkre is.
Ennek jegyében kezdtük el ezt a munkát.

A felnõtt részleg folyóiratai mellett a felmé-
résbe bevontuk a gyermeklapokat is, ebben a
gyermekkönyvtár munkatársai partnereink vol-
tak, ezúton is köszönet munkájukért.

Az elkészített kérdõívek 3 kérdést tartalmaztak:
1. Kérjük, sorolja föl a mai napon ön által

olvasott folyóiratokat!
2. Milyen egyéb újságot, lapot olvasna szíve-

sen könyvtárunkban? Nevezze meg címe vagy
témája szerint!

3. Az olvasóteremmel kapcsolatos egyéb ész-
revétele, véleménye.

(Ugyanezeket a kérdéseket tettük fel a gyer-
mekeknek is, de az õ nyelvükhöz igazítva, tege-
zõ formában.)

A kérdõívek feldolgozása során szembesül-
tünk azzal a ténnyel, hogy olvasóink közül né-
hányan nem tudják, mit jelent pontosan a
periodikum, az idõszaki kiadvány, a folyóirat és
az újság kifejezés könyvtári szaknyelven. A vá-
laszok között szerepelt ez is: „Én nem olvasok
folyóiratot, csak napilapot.”

Nézzük, hogyan is fogalmaz a szakirodalom!
Idõszaki kiadvány: olyan elõre meg nem határo-
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zott idõtartamra tervezett kiadvány, amely egy-
mást követõ részegységekbõl (számokból, füze-
tekbõl, kötetekbõl stb.) áll, ezeket rendszerint
számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy
egyéb megjelölésük különbözteti meg egymás-
tól. Legfontosabb típusai: hírlap (napilap), heti-
lap, folyóirat, évkönyv, idõszakosan megrende-
zett konferencia, sorozat. Folyóirat: kéthetenként
vagy nagyobb idõközönként megjelenõ idõszaki
kiadvány.

A kérdõívet egy héten át minden nap kitöltet-
tük olvasóinkkal részlegünkben és a gyermek-
könyvtárban egyaránt. Ezeknek az összegzését,
a véleményeket, következtetéseket és a tanulsá-
gokat szeretnénk most megosztani olvasóinkkal.
A felmérés egy hete alatt az olvasóterembe 112
kérdõív érkezett vissza, a gyermekkönyvtárba
pedig 15.

Lapok a mérlegen

Az elsõ kérdésre adott válaszok alapján néz-
zük tehát lapjaink forgatottságát a periodicitás
növekvõ sorrendjében haladva!

Napilapok

Napilapjaink összesen 184 említést kaptak
(100%). Vezetõ helyen a megyei lap, a Nóg-
rád Megyei Hírlap áll 40 említéssel, s ez
21,7%-a az összes említésnek, tehát olvasóink
több mint egyötöde forgatta. Ezt követi az
országos napilapok közül a Népszabadság és a
Blikk, egyenként 28 szavazattal, ez 15,2%-os
forgalom az összes napilapból. Hihetnénk,
hogy azok, akik olvassák a komoly, legna-
gyobb példányszámú lapot értékes informáci-
ókért, mintegy desszertként pótolják pletyka-
igényüket a bulvársajtóból, hiszen eltérõ a két
lap híranyaga és hírértéke.

Látogatóink nemi megoszlását erõteljesen jelzi
a következõ lap, a Nemzeti Sport 22 szavazatot
kapott. Ugyanennyit kapott még a Magyar Nem-
zet. Ez mindkét esetben 12%.

Meglepõ, hogy az Expressz csak 6,5%-ot
kapott (12 említés), pedig szinte külön olvasói
tábora van (munkanélküliek, ingatlant keresõk
vagy hirdetõk, társkeresõk stb.). Máskor egy nap
alatt megfordul ennyi kézben.

A 2004 novemberében a létéért küzdõ, majd
megújuló, bár összement Magyar Hírlap is mind-
össze 6%-ot (11 szavazatot) mondhat magáénak.

Elgondolkodtató, hogy ebbõl a lapból kell-e járat-
nunk még egy példányt, vagy válasszunk inkább
egy forgatottabb újságot.

Ezután a Népszava következik 10 említéssel,
ez 5,4%-os forgatottság. A sort a két gazdasági
napilap zárja, szinte azonos olvasottsági szám-
mal: a Napi Gazdaságot 6-an (3,3%), a Világ-
gazdaságot 5-en (2,7%) vették kézbe egész hé-
ten. Ezek igen drága lapok, szükség van-e ennek
tükrében mindkettõ elõfizetésére?

A Metro újságot, ami ingyenes, így a város-
ban több helyen is hozzáférhetõ, alig említették
olvasóink (4 említés).

Jó és megerõsítõ volt látni, hogy aki már egy
napilapot is említett, annál még legalább három
szerepelt a kérdõíven. Tehát fontos, hogy az
országos napilapokból kielégítõ és teljes legyen
a választék. Számos olvasó jut így teljesebb
képhez a társadalmi mozgásokról.

Hetilapok

Hetilapjaink összesen 78 említést kaptak.
A hetilapok említési listáját a HVG, a Heti

Világgazdaság vezeti 10 említéssel. A lap csü-
törtök reggel érkezik, sokan ezért járnak be
(ebbõl már 212 forint egy példány), s társla-
pokat is ekkor olvasnak el, nemcsak hetiket
(pl. a Figyelõt), hanem havilapokat is (pl. a
Cash Flow-t). Következõ az Élet és Tudomány
6 említéssel, 5-tel az Autópiac, majd a vezetõ
politikai lap, a 168 óra, s végre egy nõi maga-
zin: a Nõk Lapja, amit viszont már csak né-
gyen említettek. Következnek sorban a köz-
életi hetilapok, melyeket pártállásra való te-
kintet nélkül szintén igyekszünk teljes skálán
kínálni: Magyar Narancs, Magyar Fórum, Heti
Válasz, mind 4 említéssel szerepel. A Magyar
Fórum érdekesen hagyományozódott ránk az
elõzõ kollégától: akkor még rendszeresen el-
hordta (?), eltulajdonította (?), kölcsönvette (?)
valamelyik olvasónk, s bár amint megjött az
új szám, a régi visszakerült a könyvtárba, azért
egy hetilapnál megengedhetetlen a pár nap
késés is: hamar aktualitásukat vesztik a hírek.
Így a kolléganõ a szolgálati asztalán tartotta
ezt az egyetlen lapot, nem kinn a polcon. És
láss csodát: a következõkben mindenkihez el-
jutott, mert az olvasók visszatették az asztal-
ra, miután elolvasták! A lap nyilvános olvasá-
sától tartott-e valaki vagy más számára vitte
el, máig sem tudjuk. Az olvasók viszont annyi-
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ra megszokták, hogy amikor néhány év múlva
kísérletképpen kitettük a polcra, sokan aggód-
va álltak meg az asztalunknál: Nem jött a
Fórum? A szokás nagy úr, itt törvényt is bon-
tott. Bár már egyáltalán nem tûnik el a lap,
mégis: azóta is az asztalunkon tartjuk – és
olvasóink ott is keresik. Új olvasóink azért
néha megkérdezik: Önök azt figyelik, ki ol-
vassa? Ilyenkor kis könyvtárpolitikai elõadás-
sal büntetjük õket a bántó megjegyzésért: mi
egyáltalán nem figyeljük, ki mit olvas, és egy
könyvtár dolgozói nem politizálnak munka-
helyükön, hanem minél szélesebb körben gyûj-
tenek és õriznek meg információt, dokumen-
tumot.

Forgatják idegen nyelvû lapjainkat is: a Sternt
hárman, a Newsweeket ketten olvasták a héten.
Bármennyire drágák is ezek a lapjaink, szükség
van rájuk, érdeklõdés van irántuk. Egyre többen
tanulnak nyelveket, írnak idegen nyelven szak-
dolgozatot, s az aktualitásokkal így könnyen ki
tudják egészíteni azokat lapjainkból. Forgatott a
Képes Újság és az Élet és Irodalom is, mindkét
lapot hárman nézték át, majd õket követi a Sport
plusz Foci, a Magyar Demokrata, a Figyelõ, és
a Szabadság. A felsorolásból egyetlen hetilapunk
sem maradt ki: a Tallózó, a Szabad Föld és a
Köznevelés is talált magának egy-egy olvasót a
héten.

Hetilapjaink tehát forognak, mindegyiket hasz-
nálják, keresik olvasóink. Igénylik, hogy idõben
itt legyenek, azon a napon, amikor az újság meg-
jelenik: a Nõk Lapja kedden, a HVG csütörtö-
kön, az ÉS pénteken. Ez pontos egyeztetést kí-
ván postával, kiadóval, és a késésre való azon-
nali rákérdezést, hogy hiteles tájékoztatást kap-
janak olvasóink: nem nálunk akadt el a lap.

Havilapok

Havilapjaink összesen 39 említést kaptak. A
havonta megjelenõ lapok érkezése sokszor ki-
számíthatatlan. Ráadásul a nagyon kedvezõ elõ-
fizetési lehetõség miatt általában a Kellótól ren-
deljük õket, ez a cég pedig csak kétszer szállít
egy héten. Sajnos gyakran elõfordul, hogy utcai
hírlapárusoknál már megvehetõ a lap, hozzánk
pedig csak egy hét – tíz nap késéssel érkezik
meg. Telefonon rendszeresen reklamáljuk eze-
ket a lapokat, de gyakori válasz, hogy a nagy
terjesztõ cégek sem kaptak még a kiadótól. Ilyen-
kor türelmet kérünk olvasóinktól – szerencsére

többségük megértõ –, és ha megjön a lap, máris
adjuk nekik, felhívjuk rá figyelmüket. A szemé-
lyes kapcsolatokon, az odafigyelésen rengeteg
múlik: így várhatunk és kapunk is több türelmet
olvasóinktól.

Havi lapjaink közül legtöbbet a HTM-et
(Hegyiturista Magazin) és a Gyöngyöt forgatták.
A HTM a régen járt Turista Magazin és még két
(nekünk nem járó), hasonló témakörû újság
összevonásából indított szép, színes, gazdag és
igényes kivitelû lap. A hegymászástól a barlan-
gászatig minden földrajzi képzõdmény meghó-
dításával, feltérképezésével foglalkozik. A
Gyöngy igényes nõi magazinná vált az utóbbi
idõben. Fel kellett vennie a versenyt a piaci ki-
hívásokkal, s ez jót tett a lap struktúrájának:
szélesedett a látóköre. Mindkét lapot hatan ol-
vasták a héten. Öt szavazattal jár a nyomukban
a História, s alig kevesebben forgatták a
Rubicont. Mindkettõ ismeretterjesztõ, történel-
mi témájú magazin. Szívesen olvassák õket kö-
zépiskolások is a tananyag kiegészítéséhez, és
gyakran vannak tematikus számaik, melyek több
oldalról és a legújabb kutatások tükrében járnak
körül egy-egy témát.

A CHIP számítástechnikai magazint négyen
forgatták, míg a hasonló témájú Computer
Panoramát csupán egyvalaki.

A földön kívüliekkel, parajelenségekkel fog-
lalkozó lapunk, az UFO-magazin is elõkelõ he-
lyen szerepel, mutatja mindez a téma iránti ke-
resletet. (A megoldás odaát van?) Ugyanilyen
felkapott téma az „érezzük jól magunkat lelki-
leg-testileg” Wellness-újság is, mely a nyár kö-
zeledtével – lévén tele wellness-hétvége hirdeté-
sekkel – szintén felkapott és olvasott lapunk volt.
Itt toporog a Praktika is, a nyári szünidõre telis-
tele jobbnál jobb „csináld magad”-ötletekkel:
hárman is kézbe vették. Egynél többen forgatták
még a Pályázatfigyelõt, a Mozgó Világot, a
Családi Lapot, amely a Vöröskereszt lapja, a
Voilát. A Videopraktikát – ez a zenei részlegbe
jár – gyakran áthozzák a mi részlegünkbe, együtt
olvasni a többi lappal. Az utóbbi évek szintén
igényesen megújult szakmai lapja, az Új Peda-
gógiai Szemle is forgott a héten, valamint az Új
Mûvészet, az Új Elixír és a Kritika egyaránt két
említéssel szerepelt. Havi lapjainkat említés szint-
jén mind viszontláttuk a kérdõíveken, de megle-
põ tapasztalatra tettünk szert: az állományvéde-
lem végett papucsban a munkaasztalon tartott
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lapok kevesebb említést kaptak, mint számítot-
tunk rá, illetve mint amennyi pénzt költünk rá-
juk. Megfontolandó, hogy – vállalva a kockáza-
tot – tegyük-e ki õket a polcokra, bár az Ifjúsági
Magazin épségben maradása alátámasztja kezde-
ményezésünket, valamint az is, hogy most már nem
tûnnek el a frissen megérkezett lapok, mint számos
esetben ezen megoldás elõtt. Az is egy lehetõség,
hogy kitalálunk valamilyen jó megoldást a nép-
szerûsítésükre. A polcos elhelyezést talán egy
másik érdekes tapasztalat is alátámasztaná: talá-
lat érkezett számos olyan lapra, amibõl csak mu-
tatványszámok voltak a polcokra kitéve. Tehát
ami szem elõtt van, arra mindenevõként csapnak
le az olvasók! A papucsban tartott lapok ábécés
helyén a polcokon ugyan ott a felirat: „Kérje a
könyvtárostól!”, de törzsolvasóink már azt is tud-
ják, kérniük sem kell, csak kivenni a papucsból,
majd oda visszatenni. Sok olvasónknak, az újak-
nak például vagy azoknak, akiket nem láttunk
még a papucs környékén, külön is felhívjuk a
figyelmét ezekre a lapokra, mégis sokan – mint
a felmérésbõl kiderült – nincsenek tudatában,
hogy nekünk vannak ilyen lapjaink. És ez a
második kérdésre adott válaszokból is kiderült:
megneveztek bizonyos lapot, hogy szívesen ol-
vasnák, ha járna – holott jár is.

Egyéb folyóiratok

Ide soroltuk mindazokat a lapjainkat, melyek
a heti, illetve havi gyakoriságtól eltérõ periodi-
citással érkeznek: a kétheti (pl. Autó-Motor), a
kéthavi (pl. Magyar Iparmûvészet), a negyed-
éves lapokat és a közlönyöket, melyek közül a
Magyar Közlöny rendszertelenül jön, a Kulturá-
lis és az Oktatási pedig a hónap elsõ, illetve
második felében.

A legtöbbet az Autó-Motor magazint forgat-
ták: kilenc említést kapott. Május végén sokan
forgatták és kifejezetten keresték, várták az
Oktatási Közlönyt: a végzõs pedagógus állások,
óvodai és iskolai helyek meghirdetése okán. Je-
lentõs szavazatot kapott még a Szép Házak
magazin, amit ajándékba kapunk (5 jelölés), a
Múltunk címû politikatörténeti folyóirat és a
témájában merõben más Feng Shui magazin
pedig egyaránt 3 említést kapott. Egynél többen
forgatták még a Magyar Közlöny aktuális szá-
mait, illetve A Földgömb címû, szép természet-
fotókkal gazdagon illusztrált lapunkat. További
9 lapunk kapott még itt egy-egy említést.

Ami igazán fájó: az igényes irodalmi lapok
(Alföld, Holmi, Tiszatáj, Beszélõ, Bárka, Palóc-
föld), melyekben a kortárs magyar irodalom jele-
nik meg, nem kaptak egyetlen említést sem. Igaz
ugyan, hogy amikor a felmérés készült, már lefu-
tóban volt a vizsgaidõszak, és a beadandók hónap-
ja az április, amikor ezeket a lapokat is – nem
okvetlenül a legfrissebb számokat, de évekre, évti-
zedekre visszamenõleg – forgatják, keresik. Mai
irodalmi életünk lenyomatának megõrzéséhez, egy-
egy középiskolai feladathoz, országos vagy helyi
pályázathoz nélkülözhetetlenek ezek a lapjaink, nem
mondhatunk le róluk. Szerencsére (de szerencséje-e
ez a lapnak is?) ezek nem drága folyóiratok, és
többségük hírlapforgalomban nem is kapható, csak
megrendeléssel lehet hozzájutni. Így ezekbõl a la-
pokból könyvtárunk kincsesbánya az irodalomked-
velõk, tanulók, kutatók, dolgozatírók számára.

Hasonló mondható el a többi igényes szak-
mai lapról is, bármilyen területet nézünk is meg:
munkaügy (Munkaügyi Szemle) vagy gazdaság
(Pénzügyi Szemle), vezetéselmélet (Vezetéstu-
domány) vagy kisebbségkutatás (Regio): vissza-
menõleg nagy a keresettségük és nagy örömet
okozunk vele, ha azonnal helyben tudjuk adni
cikkeiket. Az pedig nekünk, könyvtárosoknak is
nagy segítség, hogy egyre több lap és egyre több
cikk teljes szöveggel is fenn van a világhálón, s
remek keresõk (pl. a MATARKA) segítik ben-
nük a visszakeresést.

Kérdõíves felmérésünk második pontjában
arra voltunk kíváncsiak, olvasóink milyen egyéb
újságot, lapot látnának szívesen könyvtárunkban.
Itt címet, illetve témát is megnevezhettek, sza-
badon, tehát nem egy általunk választott listából
kellett választaniuk. Mi magunk is meglepõd-
tünk, milyen színes igénylistát kaptunk kérdé-
sünkre válaszul!

A legtöbben a szabadidõ eltöltéséhez sze-
retnének szélesebb körben ötleteket kapni: test-
építéssel, biciklizéssel, szabadidõs sportokkal
– extrém sportokkal is –, természetjárással, uta-
zással, fõzéssel, kertészkedéssel foglalkozó la-
pokat látnának szívesen. Nagy igény jelentke-
zett az otthoni, lakáshoz kötött szabadidõ-el-
töltéshez használható technika iránt is: DVD-s
magazinra, házimozival kapcsolatos újságokra
lenne igény. Mindezek végül is egy közmûve-
lõdési könyvtár profiljába erõteljesen beleille-
nének: a szabadidõ igényes eltöltése mint ki-
kapcsolódás.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. február • 7

Mások több idegen nyelvû lapot szeretnének
olvasni nálunk, mûvészeti, természettudományos
témájúakat. Ezekrõl sajnos már most tudjuk, hogy
az áruk miatt csekély lehetõség lesz megrendel-
ni õket.

A város megélhetési lehetõségeinek beszûkülé-
sével egyre többen keresnek állást, munkahelyet.
Ezek az igények óriási keresletet mutattak a hirde-
tési újságok gazdagabb kínálata iránt. Számos ol-
vasónk nap mint nap a friss hirdetési újság miatt
látogatja könyvtárunkat. Az Expressz 99 forint, a
napilapok, melyek szintén hoznak hirdetéseket, 100
és 150 forint között vannak, ez heti átlagban már
több mint hatszáz forint.

A pletykalapokból, sztorizós-kibeszélõs újsá-
gokból is többet szeretnének olvasóink: Best,
Story Magazin, Kiskegyed, Sztárok és ezek napi
„testvérei“: Mai Lap, Színes Bulvárlap, Mai Nap
– sorolták a kérdõíveken. Nekünk jelenleg eb-
ben a témában a Blikk jár.

Feltételezhetõen férfi olvasóink többsége örülne
még több igényes magazinnak: a CKM, FHM,
Playboy, Brigitte magazinok címét írták le.

Jólesõ érzés volt azonban arról is olvasni, hogy
a színvonalas irodalmi, mûvészeti, képzõmûvé-
szeti lapok iránt mégis van igény: olvasnának
nálunk Poliszt, 2000-et, bölcseleti, sõt, zenei
lapokat is hiányoltak néhányan, bár azok teljes
skálája megtalálható a zenei részlegben. Propa-
gálásukra ezek szerint figyelnünk kell.

Lapjaink választékáról az általános véleményt
nagyon szépen foglalta össze egyik olvasónk:
„részemre megfelelõ a könyvtár újságokkal való
ellátottsága”. Megfogalmazódott azonban ez is:
„az újságok választéka jónak mondható, de a
napilapokból kevés az egy példány”. Fel is so-
rolja, melyekre gondol: Magyar Nemzet, Nem-
zeti Sport – ez utóbbi lapért reggel tíz órakor
közelharcot vívnak férfiolvasóink.

Aztán egyszercsak leleplezõdött a király.
„Minek kérdezgetnek olyasmit, amit pénz hiá-
nyában úgysem tudnak teljesíteni?” – írta le egyik
olvasónk a meztelen igazságot.

Mi azért úgy érezzük, nem volt haszontalan a
felmérés, s ha jövõre ezek tükrében sikerül a
megrendeléseinken kicsit is változtatni, olvasó-
ink is osztani fogják véleményünket.

Gyermeklapok

A gyermekkönyvtár folyóirat-állománya szé-
pen bõvült az utóbbi egy-két évben. Mondhat-

juk, lefedi a piaci kínálatot, igényességében és
választékában egyaránt. A kollégák készségesen
segítik munkánkat a folyóiratpiac figyelésével: a
keresetteket megrendelik, a kevésbé forgókat
lemondják.

A kifejezetten tinikrõl és tiniknek szóló közel
tizenöt lap – Witch, Popcorn: ezek szövegben és
képben is a korosztály elvárásainak felelnek meg
– mellett természettudományos, számítástechni-
kai, irodalmi lapokat is forgathatnak a gyerekek.

A legtöbb jelölés a 13 – A Szerencsés Tinik
Magazinja címû újságra érkezett, de (néhány kivé-
teltõl eltekintve) mindegyik lap talált magának ol-
vasót a a felmérés hetében. Sajnos akadt azért olyan
is, amelyik nem. Fájó, hogy ezek között van a
Kincskeresõ. Így már nem csodálkozunk annyira,
hogy irodalmi lapot a felnõtt olvasók sem említet-
tek. Ugyanakkor itt is felsoroltak a második kér-
déshez olyan lapokat a gyerekek, amelyek járnak a
könyvtár gyermekrészlegébe. És természetesen
megjelentek a speciális igények, melyek az egekig
szöknek a számítástechnikai lapok arzenálja, vala-
mint a gyerek-sztárokról szóló hírek iránt.

Gyermekkönyvtáros kollégánk készített a la-
pokról egy rövid kis ismertetõt, gyakorlati ta-
pasztalataiból merítve:

2 Zsiráf – nagyon kedvelt lap a fiatalok kö-
rében, elsõsorban a 13–14 évesek forgatják, de
középiskolások is szívesen lapozzák; fiúk, lányok
vegyesen; sokszínû, sokoldalú, mi, gyermek-
könyvtárosok is szeretjük; az egyik legjobb, leg-
színvonalasabb, legigényesebb ifjúsági lap;

13 – A Szerencsés Tinik Magazinja – 12 év
körüli lányok nézegetik; elsõsorban a szórakozta-
tást, kikapcsolódást szolgálja: divat, buli, varázs-
lás, fiú-lány kapcsolatok, és ehhez hasonló témák;

Buci Maci – óvodások nézegetik szüleikkel,
nagyszüleikkel, ismerik a kicsik;

Csodaceruza – gyermekkönyvtárosok, isko-
lai könyvtárosok kedvence, imádjuk, gyermek
csak véletlenül veszi a kezébe;

Dumbó – óvodások kedvence, szeretik és is-
merik a gyerekek, bár otthoni használatra cél-
szerûbb, mert elsõsorban foglalkoztató jellegû;

Game Star és PC Guru – 12–14 évesek és
középiskolások kérik, kizárólag fiúk, a maga ne-
mében biztosan jó, fiókban tartjuk, mert különben
eltûnne, egyik legkeresettebb folyóiratunk;

Kincskeresõ – nagyon ritkán veszik kézbe a
gyerekek, mi, gyermekkönyvtárosok szeretjük,
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fõleg mióta új köntösben jelenik meg, színvona-
las, igényes lap;

Minimax Magazin – óvodások, 1–2. osztályo-
sok örömmel forgatják, fõleg a tévécsatornán
megismert mesehõsök miatt;

OK Magazin – a 2 Zsiráf után a második
legnépszerûbb lap, bár nem olyan színvonalas;

Süni – igényes, szép lap, az állatokat kedvelõ
gyerekek szívesen nézegetik;

Szivárvány – mi, gyermekkönyvtárosok na-
gyon kedveljük, de rajtunk kívül a könyvtárban
más nem használja, a lapnak nagyon jól mûkö-
dik a terjesztõ hálózata, minden iskolában meg-
vásárolható és ismerik is a gyerekek;

Tapsi – foglalkoztató, otthoni használatra in-
kább ajánlott, egy év után az érdektelenség miatt
lemondtuk a megrendelést, minõsége sem meg-
felelõ: nem színes, fekete-fehér;

Természetbúvár – csak azok keresik, akiknek
a pályázatokhoz, versenyfeladatok megoldásához
szükséges;

Tudorka Magazin – ugyanaz, mint a Szivár-
vány újságnál, a gyerekek megvásárolják az is-
kolában;

Vadon – igényes, szép lap, állatokat kedvelõ
gyerekek szívesen nézegetik;

Witch – 10–12 éves lányok kedvelik, divatos
a téma: boszorkányság, varázslás;

A helybenhasználat mérésére 2004 májusából
is álltak rendelkezésünkre adatok. A helyben
használt dokumentumtípusok (könyv, folyóirat,
hangzó dokumentum, elektronikus adathordozó,
egyéb) forgalmát mértük akkor.

Jelenlegi felmérésünket összevetve a tava-
lyi adatokkal folyóirataink forgalmának jelentõs
növekedését tapasztaltuk: 2004 májusában egy
hét alatt 236 jelölés, míg 2005 májusában ugyan-
ezen idõszak alatt 301 jelölés érkezett olvasó-
inktól a lapokra. Ez 28%-os növekedést mutat,
aminek nagyon örültünk. Ennek egyik oka talán
a lapok választékának bõvülése, a többi okra
pedig az alábbiak is választ adhatnak.

Olvasói elégedettség

A harmadik kérdésre (Az olvasóteremmel
kapcsolatos egyéb észrevétele, véleménye) adott
válaszok értékelésénél próbáltunk a válaszokból
csoportokat alkotni, az érdekesebbeket kiemelni.
Minden kategórián belül volt rövid, tömör, egy-
két szavas megfogalmazás és hosszabb vélemény,
illetve kritika.

Az olvasóteremmel kapcsolatos megfogalmazá-
sok, vélemények

Mint már jeleztük, 112 kérdõívet kaptunk
vissza (100%).

112-bõl 28-an adtak jellemzést, véleményt az
olvasóteremrõl (25%).

28-ból 19-en válaszoltak tömör megfogalma-
zásban, az utóbbiak közül

nyolcan: „elégedett vagyok”;
ketten: „tökéletes, minden jó”;
ketten: „klassz, így jó, ahogy van”;
heten találták az olvasótermet kényelmesnek,

csendesnek, kulturált helynek.
A 28-ból kilencen bõvebben fejtették ki véle-

ményüket. Öten második otthonuknak tekintik a
könyvtárat, ezen belül az olvasótermet a könyv-
tár legértékesebb részének tartják, csak pozitív
tapasztalataik vannak. Egyet kiemelnék szó sze-
rint is: „Ha éppen rosszkedvvel érkezem, akkor
is jó hangulatban távozom.”

Négyen részlegünk környezetére vonatko-
zólag tettek pozitív utalást, melyben az olva-
sótermet nyugodtnak, otthonosnak, tisztának
tartják. Egy-két kiemelés szó szerint: „Az
ember oda tud figyelni az olvasnivalóra.”
„Megfelel az olvasással, kikapcsolódással kap-
csolatos igényeknek.”

Folyóirattal kapcsolatos vélemények, kérések

Az elsõ és a második kérdésnél kértük olva-
sóinkat, hogy ott fogalmazzák meg az újságok-
kal kapcsolatos igényüket, kérésüket, de volt, aki
a harmadik kérdésnél tette meg ezt. Õk a választé-
kot megfelelõnek, kiegyensúlyozottnak, bõséges-
nek tartják, és a keresett folyóiratot megtalálják.

A mi munkánk értékelése

A 112-bõl húszan fogalmazták meg vélemé-
nyüket az itt dolgozókkal kapcsolatban (22%).

Nyolcan adtak tömör, egyszavas választ:
„problémamentes, szívélyesek, segítõkészek,
szolgálatkészek, otthonosságot teremtenek”.

Tizenketten több mondatban, részletesen is
kifejtették véleményüket: „Köszönet a könyvtá-
ros hölgyeknek a szakszerû, udvarias, minden
igényt kielégítõ szolgáltatásaikért.” „Még az el-
kényeztetett ember is otthon érezheti magát.
Talán csak egy büfé hiányzik.”

Ketten voltak pozitív véleményen nemcsak az
olvasóteremben dolgozókkal kapcsolatban, ha-
nem összkönyvtári vonatkozásban is: „A dolgo-
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zók magas színvonalon teljesítik munkájukat, ez
maradjon a jövõben is így, észrevételem az összes
dolgozóra vonatkozik.”

Ketten nem a szokványos kifejezéssel illették
az itt dolgozó könyvtárosokat, hanem a személy-
zet szót használták.

Többen fogalmazták meg azon véleményüket,
hogy a kérdésükre pontos, lényegre törõ választ
kaptak. Például: „Pontos felvilágosítást tudnak
adni az adott folyóiratról, könyvrõl.” „Munkáju-
kat átlagon felülinek tartom, a szükséges segít-
séget, tájékoztatást maximálisan megkaptam.”

Egyéb

Az utolsó kategóriának az egyéb elnevezést
adtuk, ami nem jelenti a válaszok elhanyagolha-
tóságát, lényegtelenségét. Az egyéb elnevezést
inkább a válaszok sokszínûsége miatt választot-
tuk, amelyek inkább az egész könyvtárra és az
olvasóközönségre vonatkoznak. Tizenhatan fo-
galmazták meg véleményüket magával a könyv-
tárral, illetve az olvasóközönséggel kapcsolatban
(18%).

Ketten több napilap példányszámát emelnék,
mert nem jutnak hozzájuk akkor, amikor szeret-
nének (pl. Nemzeti Sport, Népszabadság és a
megyei lapunk). A felmérés kapcsán számunkra
is világossá vált, melyik napilapból kellene több
példányt járatnunk. Tulajdonképpen ezekre az
észrevételekre voltunk kíváncsiak, ezért készült
a felmérés, hogy az ilyen igényeknek eleget tud-
junk tenni, természetesen anyagi lehetõségeink-
nek megfelelõen.

Öten hiányolják a légkondicionálót és a biz-
tonsági õrt, több számítógépet tartanának fon-
tosnak, és nem utolsó sorban meghosszabbíta-
nák könyvtárunk nyitva tartását, pl. 20 óráig.

Olvasóink társaikkal szemben is fogalmaztak
meg véleményt.

Kilencen kritizálták és zavaró körülményként
említették meg a mobiltelefonok használatát, túl
hangosnak tartják olvasótársaikat, amivel zavar-
ják a tanulni vágyókat, bosszankodnak, ha vala-
ki aláhúzza, összefirkálja vagy éppen kitépi az
újságok lapjait.

Gyermekkönyvtár

A gyermekkönyvtárból 15 kitöltött kérdõívet
kaptunk vissza. A gyerekek egyszerûen, tömö-
ren fogalmazták meg véleményüket, sokszor egy-
két szavas válaszokat kaptunk: szeretem, szere-

tek ide járni; nagyon jó; jó, kellemes hely, segí-
tõkészek a könyvtárosok és az emberek.

Találunk a felnõttekével megegyezõ véle-
ményt is, miszerint „egy újságból több példány
is járhatna”.

Összegzés

Sok-sok tanulsággal szolgált ez a felmérés a
mindennapi munkánkhoz, de számos kellemes
meglepetés is ért bennünket, s persze jólesõ ér-
zéssel olvastuk az elismerõ kritikát. Mindez ren-
geteg erõt ad a további munkához.

Máté Lászlóné – Nagy Mónika –
Zalánfi Zsuzsanna

Az Európai Bizottság
Információs Társadalom

Igazgatósága
K+F projektjei

Napjainkban már hazánkban is egyre nagyobb
figyelem fordul az Európai Unió pályázati po-
litikája felé, nem érdektelen tehát körültekin-
tenünk, milyen célokkal, eszközökkel találko-
zunk a különbözõ területeken, de elsõsorban
azokon, amelyek a könyvtári információs
munkát érintik. Az utóbbi években néhány
pályázaton, projektek megvalósításában ma-
gyar közkönyvtárak is közremûködtek partne-
ri minõségben. Fontos tehát beszélnünk arról,
mind a jelent, mind a jövõt illetõen, hogy ez
a részvétel vajon milyen hatással volt/van a
hazai közkönyvtári gyakorlatra, milyen követ-
kezményei vannak a kormányzati, illetve he-
lyi könyvtári politikára.

Kutatás-fejlesztési támogatások

Az Európai Bizottság (EB) kutatási program-
jainak célja, hogy elõsegítsék az információs
kommunikációs technológia minél szélesebb körû
alkalmazását az európai országok polgárainak min-
dennapi életében, szükségleteik kielégítésére.

A kulturális örökség forrásainak rendelkezés-
re bocsátásában szerepet játszó projektek az ún.
harmadik keretprogram (általános K+F projek-
tek összefogását célzó tevékenységi kör) címén
kezdõdtek el 1990-ben. Ma már a hatodik keret-
programnál tartanak, amely a 2006-os évben fog
zárulni.


