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А П1. Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásaiban leszögezi, hogy 
' A könyvtárak és a szakirodalmi tájékoztató intézmények munkájának 
eredményessége nagymértékben függ attól, hogy együttmüködnek-e a tár
sadalom különböző szerveivel, intézményeivel, felismerik-e szükségle
teiket. Szolgáltatásaikat tehát az ellátandó területek szükségleteihez kell 
szabniok. n

A szakmai tájékoztatási, információs szükségletek meghatározása igen 
nehéz, csaknem lehetetlennek tüno feladat. Viszonylag könnyebben meg
ragadható a szükségletek manifesztálódott része, a felhasználóknál je
lentkező igény. És bár a létező, regisztrálható igények sohasem fedik 
teljességgel a tényleges szükségleteket, utóbbiak meghatározása is alap
vető fontosságú a szakmai tájékoztatási feladatok megfeleli) ellátásához.

Az Építésügyi Tájékoztatási Központ igen helyesen ismerte fel és hang
súlyozta a felhasználói információigények alapos és sokoldalú megisme
résének fontosságát. És mi több, nem elégedett meg a felismeréssel, 
hanem a szükséges következtetéseket levonva megtette az első lépéseket 
is ezek megismerése felé.

Voltaképpen nem tudunk igazán örülni annak, hogy az ÉTK vizsgálatának 
úttörő jellegét kell kiemelnünk. Az ország szakmai, szakirodalmi tájé
koztatásának színvonala szempontjából is sokkal jobb volna, ha mint egy 
megszokott, szinte rutin-jellegü vizsgálatsorozat egyik eleméről beszél
hetnénk. Meg kell vallanunk, nem sokat tettünk még a már jóval koráb
ban felismert elv, az igények megismerésének fontossága gyakorlati 
realizálása terén. És az, hogy most mégis előbbre léptünk, az ÉTK 
elvitathatatlan érdeme.

Az ÉTK hatalmas apparátussal lebonyolított vizsgálatában, elsősorban 
alkalmazott módszereiben több helyütt érződik is a vállalkozás kissé "út
törő" jellege.

A vizsgálat kiindulópontja lényegében helyes: az építésügy szakemberei 
közül azok igényei a legfontosabbak, akik objektív okokból a legnagyobb 
és  legszínvonalasabb információigénnyel kell (vagy kellene) hogy rendel
kezzenek: a felső- és középfokú képzettséggel rendelkezők. Miután ezek
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száma országosan igen nagy (15-17 ezer), indokolt volt az a törekvés, 
hogy ezeket egy reprezentativ minta segitségével vizsgálják, A tervezett 
kétezer fos minta e célra megfelelő lett volna, de sajnos a vizsgálat 
végrehajtása során ez a szám 1579-re csökkentés nem is egyenletesen,

A vizsgálat eredményeit tartalmazó jelentés - igen tisztességes módon - 
rámutat arra, hol sérült meg e csökkenéssel a reprezentativitás, így 
mindenesetre nagyjából megáilapitható, hol lehet mód a kapott eredmé
nyek általánositására, és hol vezethet ugyenez esetleg téves eredmények
re.

Kétségkívül balszerencsés volt a vizsgálat lebonyolítását nyári hónapokra 
tenni, s ez nyilván mint elkerülendő szerepel majd a vizsgálat ismétlé
sei során.

A tanulmányból - és a mellékletben közölt kérdőívből - megáilapitható, 
hogy a vizsgálat nem kivánt túlzott terhet róni a megkérdezettekre. Ez 
az elv feltétlenül helyeselhető, különösen napjaink "kötetes" kérdőiv- 
monstrumai közt. Maga a kérdőív egészében jónak, célravezetőnek tű
nik. A válaszok alapján levont következtetések általában megalapozottak, 
ugyanakkor mértéktartóak: nem törekszenek látványosságokra, ennek meg
felelően nem tartalmaznak olyan következtetéseket, amelyek sokkal in
kább a vizsgálatot lefolytatok szubjektív elképzeléseit vagy vágyait, sem
mint a válaszadók véleményét tükrözik.

Két - érzésünk szerint nem kielégítően interpretált - megállapitásra azon
ban ki kell térnünk. Az egyik a "tájékozottság általános szintje". A kér
dőíven az erre vonatkozó kérdés a következő: "Megfelelően tájékozottnak 
érzi-e magát?" és ezt követi a négy válasz-lehetőség. A kapott válaszok 
legkevésbé sem egyoldalúak és különféle csoportonként meglehetősen ér
dekesen szóródnak. Csak mintha a jelentés készítői nem vették volna 
figyelembe a válaszok szubjektív jellegét, amire pedig a kérdés is utal. 
Kétségtelen, hogy olyan csoportban, ahol sokan nem érzik magukat meg
felelően tájékozottnak (középszintű vezetők, beosztott tervezők), a jelen
legi tájékoztatási eszközök továbbfejlesztése indokolt. Megfordítva azon
ban nincs lehetőség következtetés levonására: aki tájékozottnak tekinti 
magát, nem biztos (enyhén szólva!), hogy tájékozott, lehet hogy csak 
igénytelen.

A másik problematikus kérdés a megkérdezettnek a tájékozódással kap
csolatos nehézségeire, akadályaira kérdez. A válaszok 73, 1 %-a időhiány
ra utal, s ezt a tanulmány különösebb kérdőjel nélkül közli. Anélkül, 
hogy lebecsülnénk az időtényező fontosságát, a valóban sokszor jelentke
ző időhiányt, mégsem vehetjük ezt az adatot készpénznek. Számos más 
vizsgálatból kiderült már, hogy az időhiányra való hivatkozás nagyon sok 
esetben "mentőöv", s bizonyos, hogy az építésügy területén sem kevés 
azok száma, akiknél más ok: a kényelem, a szellemi restség a valódi 
hátráltató tényező.
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Rendkívül figyelemreméltóak a tanulmánynak a megkérdezettek nyelvis
meretével kapcsolatos megállapításai. Mindenekelőtt: több mint 40 % csak 
magyar nyelven képes a szakirodalmat tanulmányozni. És amit már a 
tanulmány nem mond ki, csak táblázataiból derül ki: ez az arány a tech
nológusok, üzemmérnökök után a vállalatvezetőknél a legmagasabb (60 % 
feletti). Helyes következtetést von le a tanulmány: a nyelvismerettel ren
delkezők számának növelése mellett javítani kell az ide genny elvű szak- 
irodalom magyar nyelvű dokumentációját, legalább átmenetileg. A jelen
ség azonban, úgy véljük, országosan is figyelemre méltó.

Igen fontos - különösen a könyvtárak számára - a különféle tájékoztatási 
formákkal foglalkozó fejezet. E rész legfőbb tanulsága, hogy a tájékoz
tatást igénylők elsősorban szakirodalmi tájékoztatásból "élnek4, illetve 
elsősorban ezzel elégedettek. Ebben természetesen közrejátszik az is, 
hogy a tájékoztatásnak ezek a - többé-kevésbe hagyományos - formái a 
leginkább ismertek, elterjedtek, de az is, hogy a tájékoztatás más for
máihoz (műszaki film, szakmai kiállítás) képest az írott forma adja a 
legmegbízhatóbb és a legkönnyebben visszakereshető információkat.

Természetszerűleg - igen helyesen - kiemelten foglalkozik az ETK kiad
ványaival, illetve a további építésügyi szakirodalmi tájékoztatási produk
tumokkal. Ezekre vonatkozólag számos hasznos véleményt és javaslatot 
kaptak, de viszonylag kis számú használótól. Az igy kapott eredmények 
jól használhatók a szolgáltatások továbbfejlesztéséhez, de semmiképpen 
sem tekinthetők általánosítható véleményeknek (ez persze nem is céljuk).

Befejezésül legyen szabad néhány technikai jellegű megjegyzést tennünk.
A jelentés közli a vizsgálat táblázat-anyagát (25 tábla). Ez csak helyesel
hető. Az viszont már kevésbé, hogy a táblázatok csak a gyakoriságot 
(abszolút számok) közlik, az arány- (százalék) értékeket nem. Utóbbinak 
jelentősen megkönnyítették volna azok munkáját, akik esetleg mélyebben 
is érdeklődnek a vizsgálat eredményei iránt. A táblázatokat viszonyt nagy
számú, szépen és szellemesen megrajzolt grafikon "eleveníti meg", ahol 
a grafikonokhoz tartozó jelmagyarázat "újszerűén" került megadásra: ol
dalanként (4-6 grafikon) egy közös magyarázat található, minek következ
tében néhol (pl. 56-57. old. ) egy grafikon leolvasásához három különböző 
helyet is nézni kell egyszerre.

Minden apró módszertani hiányosság ellenére nem tehetünk mást (s ezt 
szívesen tesszük), mint hogy elismerjük az ÉTK igényvizsgálatának való
ban magas színvonalát, s nem kívánhatunk mást, mint hogy a jövőben 
végre "gombamód" szaporodjanak a hasonlóan fontos és hasonlóan szín
vonalas elemzések. Ehhez azonban nagyon szükséges volna olyan egysé
ges és optimális (keret)-módszertan kidolgozása, amely megkönnyítené a 
vizsgálatok végzőinek munkáját, lehetővé tenné eredményeik jobb össze- 
vethetöségét, és tovább csökkentené a hibalehetőségek számát.

SÁítDY Péter

4 7  3


