
Közművelődési intézmények járási székhelyeken. Felmérés 
három járási székhelyen a közművelődési intézmények igény- 
bevételéről, 1. Nagy Attila: Encs és Törökszentmiklós. Bp. 
Népművelési Propaganda Iroda, 1972.

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ Olvasáskutatási Osztálya, 
valamint a Népművelési Intézet Kutatási Osztálya közös vállalkozásként 
fontos és hézagpótló munka elvégzésére vállalkozott. Kutatási eredményeik 
első részének publikálásával meggyőzően bizonyították, hogy a hazai mű
velődési tárgyú intézményezocioiógia terén tett úttörő lépésük nemcsak 
újszerű, hanem hasznos, továbbgondolásra és további kutatásokra serken
tő lépés volt.

NAGY Attila, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa 
tanulmányában komplex vizsgálódásaik fo célját a könyvtár és a művelő
dési ház használatára (illetve a tólük való távolmaradásra) vonatkozó mo
tívumok, szociológiai jellegű információk feltárásában jelöli meg. Az 1970 
végén végzett felmérés során 3 járási székhely (Encs, Törökszentmiklós, 
Dombóvár) általános (földrajzi, demográfiai-népmozgalmi, foglakoztatott- 
sági, iparosodás! stb. ) jellemzőit, valamint - a két közművelődési alap- 
intézményre koncentráló - kulturális ellátottságát vizsgálták meg, s ezt 
egy helységenként 500-600 fóból (kb. felerészt "használókból" és "nem 
használókból") álló mintasokaság körében végzett kérdőíves felméréssel 
egészítették ki.

A kutatás nem arra ad választ, hogy egy adott település különböző lakos
sági rétegeinek mekkora hányada került kapcsolatba a helyi könyvtárral 
vagy művelődési házzal, hanem azokat a tendenciaszerű különbségeket 
elemzi, amelyek az ezeket az intézményeket (legalább az egyiket) igény
be vevő és nem használó csoportok között mérhető. így pl. a tanulmány 
kimutatja, hogy a magasabb iskolai végzettség - mely eddigi tapasztala
tok szerint is a művelődési szokások legfontosabb meghatározójának bi
zonyult - kifejezetten serkenti a könyvtár és művelődési ház szolgálta
tásainak igénybevételét; a "használók" aránya az életkor növekedésével 
egyre csökken (legaktívabb korcsoportnak a 15-24 évesek bizonyultak), s 
a munka-jelleg szerint alakított különböző csoportok közül leginkább a 
tanulók, a vezetők és az értelmiségiek, legkevésbé a nyugdíjasok, ház
tartásbeliek, mezőgazdasági fizikai dolgozók és az ipari segédmunkások 
érdeklődnek az említett intézmények által felkínált művelődési lehetősé
gek iránt.
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A képet tovább finomítva a tanulmány tendenciaszerű kapcsolatot állapit 
meg egyfelől a rendezettebb anyagi körülmények (magasabb jövedelem, a 
háztartás. nagyobb mértékű felszereltsége), a munka melletti tanulás té
nye, valamint a közéleti - társadalmi aktivitás másfelől a művelődési 
intézmények használata között. Ez utóbbi (a közéleti és kulturális akti
vitás közötti) rendkívül kifejező kapcsolatot észlelve a szerzó az alábbi 
következtetést vonja le: f,az aktiv önművelés, önképzés nem elsősorban 
a magánélet bástyái és örömei mögé húzódó, visszavonuló életformára 
jellemző". (15. p„ )

A közművelődési intézmény és közönsége között fennálló kapcsolat úgy 
nyeri el igazi tartalmát, ha funkciójában vizsgáljuk, ha választ keresünk 
olyan kérdésekre is, hogy kinek mit nyújt az intézmény, miért jár oda, 
miben ad számára segítséget. E kérdéseket felvetve a kutatók a műve
lődési ház esetében azt tapasztalták, hogy használói körében (legalábbis 
a vizsgált terepen) magasan a szórakoztató funkció vezet mind a közön
ség (elsősorban a fiatalok) elvárásait, mind pedig a megvalósulást ille
tően, A tartalmasabb művelődés, önképzés igénye főképp a közönség ta
nultabb és a középkorosztályokhoz (25-44 év) tartozó részét jellemezte. 
Legkevesebben a szakmai, munkahelyi problémák megoldásában várnak 
segítséget a művelődési háztól. A tanulmány figyelemre méltó tapaszta
lata, hogy a lakosság jelentős része - elsősorban az alacsonyabb isko- 
lázottságu fiatalok - a társaság kedvéért, emberi kapcsolatok keresése 
miatt látogatják a művelődési házat. Ezzel kapcsolatos az a megfigyelés 
is, hogy ezt az intézményt na társas tevékenységek jellemzik és éltetik'1 
- a használók túlnyomó többsége barátok, ismerősök társaságában szok
ta igénybe venni a művelődési ház nyújtotta lehetőségeket.

A könyvtár esetében is - az igénybevevők válaszai, illetve igényéi alap
ján - a szórakoztató funkció dominál, de kisebb mértékben, mint ahogy 
az a művelődési ház esetében volt tapasztalható. Az önképzés terén és 
a szakmai, munkahelyi problémák megoldásában pedig a válaszadók több 
segítséget reméltek és kaptak a könyvtártól, mint a művelődési háztól.

A járási könyvtár szolgáltatásai közül - a vizsgálat tanúsága szerint - 
egyelőre még a hagyományos kölcsönző szolgáLat vezet, mégpedig jelen
tősen. A könyvtárhasználók végzettségi szintjének emelkedésével azonban 
egyre erősebb hangsúlyt kapnak egyéb .(olvasóterem, rendezvények, le
mezkölcsönzés stb. ) szolgáltatások. Figyelemre méltó a könyvtárhaszná
lóknak (elsősorban a tanulóknak: és értelmiségieknek) az az igénye, hogy 
több szakkönyvet, folyóiratot szeretnének látni a járási könyvtárban.

A felmérés vizsgálat tárgyává tette az interjúalanyok kulturális fogyasz
tással kapcsolatos igény- és izlésszintjét is. így külön Ízlés kategóriákat 
dolgoztak ki a televíziózás-rádiózás, a filmbefogadás, szépirodalmi Ízlés, 
a színházba járás szintjének minősítésére, a múzeumlátogatás gyakori
ságára. Egyértelműen rajzolódik ki az a tapasztalat, hogy a megkérde
zetteknek az a rétege, amelyik igénybe veszi legalább egyik közművelő
dési intézmény szolgáltatásait ("használók"), magasabb Ízlés szinttel, ki
finomultabb és fejlettebb válogatórendszerrel rendelkezik, mint a "nem 
használók" csoportja.
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A teljes (mindhárom vizsgálati helyszín megkérdezettjeit egyesito, 1790 
fos mintasokaságra vonatkozó) táblázatos anyag a fenti tapasztalatot to
vább árnyalja. Legfejlettebb arculatról (olvasás, TV, rádió, film stb. ) 
épp azok tesznek tanúságot, akik mindkét közművelődési intézményt hasz
nálják; középhelyzetet foglalnak el (egymástól alig különbözve) azok, akik 
csak a könyvtárat, vagy csak a művelődési házat látogatják; s végül a 
legalacsonyabb kulturális teljesitményszint azokat jellemzi, akik a két 
intézmény egyikével sem tartanak fenn kapcsolatot.

Mindez, a tanulmány szavaival szólva, azt bizonyltja, hogy !,a vizsgált 
két intézménytipus funkciórendszere egymást kiegészíti, szolgáltatásaik 
összessége az egyén számára hasznos és értelmes egységgé kovácsolód- 
hat össze” (I. m. 66, p. ).

A tanulmány felveti, de kényszerűen megváloszalatlanul hagyja a kérdést, 
hogy a művelődési intézmények használata és az emeltebb kulturális szint 
kapcsolata milyen természetű: mennyiben jelenti azt, hogy ezek az intéz
mények eleve Mkiválasztják” maguknak az érdeklődő elemeket, s mennyi
ben jelenti az intézmények művelődésre inspiráló visszahatását. Tán né
mi segítséget nyújtott volna a kérdés (és egyéb nyitvahagyott problémák) 
megválaszolásához, ha a kutatók behatóbban foglalkoztak volna az intéz
mények használatának intenzitásával, élesebben különitették volna el a 
rendszeres, az alkalomszerű és a nem használó típusokat, s ha mérték 
volna azt is, hogy a "használók” mióta élnek a könyvtár vagy a művelő
dési ház szolgáltatásaival. Sajnálatos módon nem kapott helyet vizsgála
tukban az ugyancsak közművelődési intézménynek számitó könyvesbolt (il
letve könyvárusitó hely) szerepe, s a könyvvásárlói magatartás, a házi
könyvtár témaköre sem. A kutatás azonban jelenlegi problémakörével is 
sok elvi és gyakorlatban is alkalmazható eredményt hozott, s némely he
lyen feltámadó hiányérzetünknek inkább csak a jövendő, hasonló termé
szetű kutatásoknak szólóan adtunk hangot.

GEREBEN Ferenc
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