
Vidra Szabó Ferenc: 

A KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAI  

AZ UTÓBBI ÉVTIZEDBEN 

 

A különbözı társadalmi csoportok és rétegek könyvtárhasználati szokásai régóta élénken 

foglalkoztatják a hivatásos és amatır kutatókat: több reprezentatív és helyi vizsgálat zajlott, szá-

mos szakdolgozat íródott errıl a témáról, és izgatja a kérdés magukat a könyvtárosokat is. Az 

Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) széleskörő vizsgálatot folytattunk a Nemzeti Kulturá-

lis Alap támogatásával, a könyvtárhasználati szokások változásairól. A témát kérdıíves módszer-

rel vizsgáltuk öt megyei könyvtárban, öt városi könyvtárban és két Fıvárosi Szabó Ervin Könyv-

tár (FSZEK) fıkönyvtárban, összesen ezer fı megkérdezésével. A kérdıíves adatfelvételt magne-

tofonos mélyinterjúkkal egészítettünk ki. Jelen tanulmányunk a kutatás témába vágó legfıbb 

tapasztalatait foglalja össze. 

 

A használói szokások változásainak legfıbb tendenciái 

A kérdıívek feldolgozása során az egyik legszembetőnıbb tapasztalat a fiatalok domi-

nanciája a könyvtárlátogatók között: a válaszadók háromnegyede negyven év alatti volt! Egy tíz 

évvel korábbi vizsgálat eredményei szerint akkor csupán a könyvtártagok 55 százaléka tartozott 

ebbe a korosztályba. (Gereben, 1996. 154. p.) A legtipikusabb életkori csoport a 19-25 év közöt-

tiekbıl került ki (az összes válaszadó 37 százaléka) - vagyis a fıiskolás-egyetemista korosztály. 

A 14-18 évesek - a középiskolás korúak - 14 százalékban részesednek a mintából, tehát  a vizsgá-

lati adataink alapján a könyvtárhasználók felét a 25 évnél fiatalabbak teszik ki. (A 14 évnél fiata-

labb olvasókat ezúttal kihagytuk a vizsgálódás körébıl.)  

A vizsgált három könyvtártípus közül a legtöbb fiatal látogatót a megyei könyvtárakban 

regisztráltuk (a kérdezettek 58 százaléka fiatalabb 25 évesnél), a városi könyvtárak olvasói közül 

48 százalék tartozik ide, míg a vizsgált FSZEK könyvtárakban csak 39 százalék. A középkorúak 

csapata (26-60 évesek) a FSZEK hálózatban és a városi könyvtárakban egyaránt 41-41 százalék-

kal képviselteti magát, a megyei könyvtárakban pedig csak 33 százalékkal. A hatvan éven felüli-
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ek legkevésbé a megyei könyvtárakat látogatják (9%), ezután a városi könyvtárak következnek 

(11%), és leginkább a FSZEK könyvtárakban vannak jelen (20%).  

Ezeket a tapasztalatokat erısíti a különbözı foglalkozásúak megoszlása. A teljes mintá-

ban a megkérdezettek több mint egytizede  középiskolás, több mint egynegyede pedig nappali 

tagozatos fıiskolás, egyetemista volt. A felsıfokú képzésben résztvevık legnagyobb arányban a 

megyei könyvtárak olvasói között találhatóak (a megkérdezettek 34 százaléka), ugyanez az arány 

a városi könyvtárakban 23 százalék, míg a vizsgált FSZEK könyvtárakban 15 százalék. A másik 

jellemzı használó réteg a diplomás szellemi foglalkozásúaké: a FSZEK könyvtárakban 10 száza-

lék a részvételük, míg a városi- és a megyei könyvtárakban 18-19 százalék. Ezzel ellentétes súlya 

van a nyugdíjas olvasók jelenlétének: a FSZEK-ben a megkérdezettek 19 százaléka, a városi 

könyvtárakban 14 százaléka, míg a megyei könyvtárakban 10 százaléka nyugdíjas. 

A könyvtárakból eltőntek a szakmunkástanulók - az ezer megkérdezettbıl mindössze egy 

fıt találtunk -, a mezıgazdasági fizikai dolgozók (4 fı), de lényegében hiányoznak az egyéb fizi-

kai foglalkozásúak is (szakképzetlen: 20 fı, szakképzett 32 fı). Új használói csoportként jelentek 

meg a munkanélküliek (30 fı), és az önállók, vállalkozók (18 fı). 

„Eltőnt a munkás, a szövetkezeti paraszt, a kistermelı, helyette vannak a vállalkozók, a 

nyugdíjasok és a diákok - fogalmazta meg a legszembetőnıbb változást egy városi könyvtár 

igazgatója. - A diákok a saját szokásaik szerint jönnek, ami elsısorban az iskolai tananyagtól 

függ. A felnıttek vagy tanulnak, vagy hobby könyveket keresnek, vagy nincs pénzük könyvet 

venni. Nagyon sok hajléktalan is van, akik egész nap újságot olvasnak, meleg helyen vannak...” 

„Az olvasói szokások annyiban változtak meg, hogy az olvasó vagy gyors információt 

kér, vagy gyorsan könyvet, dokumentumot kér - fogalmazott egy megyei könyvtár olvasószolgá-

latának vezetıje. - Nincs már arra idı, hogy különbözı bibliográfiákat állítsunk össze, mint an-

nak idején. Információkat kérnek, és nem könyveket. Középkorú könyvolvasónk gyakorlatilag 

nincs, az idısek olvasnak és a gyerekek. Aki dolgozik, az nem ér rá olvasni, mert éjjel-nappal 

dolgozik. Sokkal többféle igénnyel jönnek be, mint korábban, de nem tartózkodnak olyan hosszú 

ideig. Ha nem sietünk, még majdnem meg is vernek, elég rossz a tőrıképességük. Azt gondolják, 

hogy a könyvtáros azért van, hogy ha kitalál valamilyen kérdést, mi azonnal tudjunk válaszolni, 
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és borzasztó gorombák, ha rögtön nem kapják meg amit szeretnének. Egyre kevesebb a toleran-

cia az emberekben.” 

A különbözı típusú könyvtárak közül a megyei könyvtárak tagjai a legintenzívebb könyv-

tárhasználók: 36 százalékuk hetente többször látogatja az intézményt, 35 százalékuk hetente, 25 

százalékuk pedig havonta. A városi könyvtárakban a heti illetve a havi látogatás a tipikus (36-

39%), míg heti több alkalommal a kérdezettek 14 százaléka jár könyvtárba. A FSZEK-ben a 

megkérdezettek 43 százaléka átlagosan havonta egyszer, 33 százaléka hetente egyszer használja 

az intézményt, a heti többszöri alkalom a 19 százalékukra jellemzı. 

A könyvtárhasználat gyakorisága szoros összefüggést mutat a kérdezettek foglalkozásá-

val: hetente többször látogat a könyvtárba a nyugdíjasok 32 százaléka, a fıiskolások 23 százaléka 

és a középiskolások 21 százaléka. Ugyanakkor a középszintő szellemi foglalkozásúak közül csu-

pán 15 százalék, a fizikai foglalkozásúak közül 18 százalék, a diplomások közül pedig 19 száza-

lék tartozik ide. Valamennyi foglalkozási csoportnál a heti illetve a havi látogatás a tipikus, ezen 

belül a fıiskolásoknál, a fizikai foglalkozásúaknál és a középszintő szellemi foglalkozásúaknál 

inkább a heti sőrőség a jellemzı, a középiskolásoknál és a diplomásoknál pedig a havi. 

A kérdezettek fele a vizsgált intézményen kívül nem volt tagja másik könyvtárnak, ne-

gyede még egynek, 14 százaléka még kettınek, tizede pedig még háromnak vagy annál többnek 

volt tagja. 

Ezúttal is a fıiskolások adatai a legszembetőnıbbek: csupán 14 százalékuk elégszik meg 

az adott intézmény kínálatával. Ellenpontként érdemes megemlíteni a fizikai foglalkozásúak cso-

portját: 80 százalékuk csak az adott intézménybe jár, további 14 százalékuk pedig másik közmő-

velıdési könyvtárba. Ugyanígy egy könyvtár használata jellemzı a középszintő szellemi dolgo-

zókra és a nyugdíjasokra is. 

A több könyvtár igénybevételét a kérdezettek zöme a szélesebb választékkal, egymás ki-

egészítésével indokolta, de jelentıs hangsúlyt kapott a tanulás (16%), a speciális igény (10%) és 

a kutatómunka (5%) is. A máshol lakik, máshol tanul típusú válaszok 14 százalékot tesznek ki. 

A könyvkölcsönzésnek valamennyi foglalkozási kategóriában vezetı szerepe van, de a 

korábbi évekhez képest megerısödött a helyben olvasás és a fénymásolás is. Fontos motívum a 

tájékoztató szolgálat igénybevétele, valamint beszélgetés a könyvtárossal és az ismerısökkel. Az 
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újságok, folyóiratok helyben olvasása különösen a munkanélküliek és a diplomások között nép-

szerő - nyilvánvalóan más-más indítékból -, míg a könyvek helyben olvasása a fıiskolásokra. A 

fénymásolót elsısorban a diákok és a diplomások veszik igénybe, csakúgy mint a tájékoztató 

szolgálatot. Ezek az olvasói rétegek használják a legtöbbféle szolgáltatást, és a legnagyobb gya-

korisággal. A diákok számára különösen fontos még a zenehallgatás, az ismerısökkel való be-

szélgetés; a fizikai foglalkozásúaknak a videó és a hangzó dokumentumok kölcsönzése; a szel-

lemi foglalkozásúaknak és a nyugdíjasoknak a könyvtári rendezvény; a nyugdíjasoknak ezen 

kívül a könyvtárossal való beszélgetés. A könyvtárközi kölcsönzést és a sajtótermékek kölcsön-

zését fıleg a diplomások igénylik. A munkanélküliek és a vállalkozók adatai a viszonylag ala-

csony elemszám miatt nem alkalmasak az általánosításra, annyit azonban egyéb tapasztalatokból 

is leszőrhetünk, hogy jelenlétük speciális használói igényt testesít meg. 

Gereben Ferenc vizsgálatai óta tovább csökkent a könyvkölcsönzés vezetı szerepe, fıleg 

a helyben olvasás rovására. Míg a tíz ével ezelıtti adatfelvétel során a könyvtártagok 43 százalé-

ka olvasott helyben könyvet, addig most 61 százalék; akkor 51 százalék olvasott helyben sajtó-

terméket, most 66 százalék. A fénymásoló gépek elterjedésével lényegesen megnıtt az ilyen irá-

nyú szolgáltatások igénybevétele is: míg korábban csupán a használók 19 százaléka számolt be 

errıl, most a kérdezetteknek csaknem a fele: 49 százalék. 

A két felvétel összehasonlítása alapján ugyanakkor egyértelmően csökkent a könyvtáros-

sal illetve az ismerısökkel való beszélgetés, de csökkent a tájékoztató szolgálat igénybevételének 

aránya is! Míg 1985-ben a kérdezettek 65 százaléka beszélgetett a könyvtárossal, 45 százaléka 

pedig ismerıssel, addig tíz évvel késıbb csak 40 illetve 35 százaléka, a tájékoztató szolgálat 

igénybevétele is 57-rıl 36 százalékra csökkent!  

Ez utóbbi adatpár szemben áll a mindennapi tapasztalatokkal, hiszen az olvasószolgálat-

ban dolgozók éppen a tájékoztató szolgálat igénybevételének növekedésérıl számolnak be. Az 

ellentmondás feloldására többféle magyarázatot kereshetünk. Az elsı szerint a könyvtárosok 

rossz közérzetétébıl, túlterheltségébıl adódóan szubjektív módon ítélik meg a helyzetet: zava-

róbbnak, idegesítıbbnek, „többnek” érzékelik az olvasói kérdéseket, mint korábban. A másik 

magyarázat az olvasók felıl közelít: a tájékoztató szolgálat igénybevétele olyan természetessé 

vált számukra, hogy nem is rögzül a tudatukban, meg sem jegyzik, a kitöltendı kérdıív számára 
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sem tartják információnak. A harmadik magyarázat az objektivitás talaján áll: elképzelhetı, hogy 

a tájékoztató szolgálat igénybevétele számszerőleg nıtt ugyan, azonban az egyéb szolgáltatások 

(pl. helyben olvasás, fénymásolás) igénybevételéhez képest arányaiban csökkent. 

Az utóbbi idıben visszaszorult a könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele is: 19-rıl 14 

százalékra. Még szembetőnıbb a könyvtári rendezvények látogatásának csökkenése: korábban a 

megkérdezettek 32 százaléka számolt be errıl, most pedig csupán 14 százalékuk. Ami a két vizs-

gálat során nem mutat lényeges változást, a zenehallgatás: akkor a használók 19 százaléka szá-

molt be errıl, most 18. 

 

Elégedettség a szolgáltatások színvonalával 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az olvasók milyen szolgáltatásokat hiányolnak. A megkér-

dezettek csaknem fele vagy nem válaszolt erre a kérdésre, vagy azt írta, hogy elégedett a szolgál-

tatások jelenlegi színvonalával. Érdekesség, hogy a leginkább elégedettek a városi könyvtárak 

látogatói voltak (61%), holott valószínőleg ezekben az intézményekben a technikai felszereltség 

a legkevésbé fejlett. (A FSZEK könyvtárakban 36 százalék, a megyeiekben pedig csak 31 száza-

lék volt elégedett.) 

A többség a számítógépes ellátottság megfelelı színvonalát hiányolta (az elégedetlenke-

dık 22 százaléka), valamint a gazdagabb könyv- és folyóirat-állományt (21%). Ez utóbbi bírálat 

elsısorban a városi és a FSZEK könyvtárakban volt tipikus. Ide csatlakoznak azok is, akik a sze-

gényes idegen nyelvő könyv-, illetve folyóirat-állomány miatt elégedetlenkedtek. 

Összességében a bírálatok egytizede érintette a korszerőbb, olcsóbb fénymásolást, 7-7 

százaléka a könyvtári rendezvényeket, a videó- és CD kölcsönzést és a büfét, 4-4 százaléka pedig 

zenei anyagokat, filmklubot szeretett volna, valamint a szabályok rugalmasabb kezelését kívánta. 

Két-két százalékos arányban fordultak elı a következık: folyóiratok kölcsönzése, egyetemi jegy-

zetek, hosszabb nyitva tartás, jobb világítás, csend, udvariasabb és szakszerőbb kiszolgálás. 

Néhány tipikus példa a kérdıívekbıl:  

„A helyben olvasás feltételeinek megteremtése. Például az állandó zsivaj, zaj megszünte-

tése, tényleges kézikönyvtár létrehozása.” (23 éves egyetemi hallgató férfi.) 
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„Sajnos a fénymásoló gép még mindig rossz! Hosszú-hosszú ideje!” (41 éves gyógyszer-

gyártó vegyész férfi.) 

„Véleményem szerint a felnövekvı nemzedékkel való foglalkozás. Ezen értve többet kelle-

ne csoportos foglalkozásokat tartani, kisebb-nagyobb gyerekeknek.” (19 éves középiskolás fiú.) 

„Nem újabb szolgáltatások hiányoznak, hanem a meglévık közül néhányra jobban kelle-

ne ügyelni: például a tájékoztatáson belül az udvariasság, gyorsaság.” (20 éves fıiskolai hallga-

tó nı.) 

„Irodalmi kávéház, irodalmi klub.” (70 éves egyetemi végzettségő nyugdíjas férfi.) 

A szolgáltatások színvonalának mérését próbáltuk elvégezni azzal a kérdésünkkel is, 

amelyik így hangzott: Elıfordult-e már, hogy valamilyen fontos könyvet vagy folyóiratot nem 

talált meg a könyvtárban? Ha igen: mi történt azután? 

Ismét bebizonyosodott, hogy az elégedettséget elsısorban nem a kínálat befolyásolja, ha-

nem a kereslet, hiszen a megyei könyvtárakban fordul elı a leggyakrabban, hogy nem találnak 

valamit, és legritkábban a vizsgált FSZEK  könyvtárakban. (A megyei könyvtárakban a kérdezet-

tek 67 százaléka számolt be ilyen esetrıl, a városiakban 52 százaléka, a FSZEK-ben 44 százalé-

ka.) 

Mi történt ezután? Más könyvtárból szerezte be, ismerıstıl kérte kölcsön, máshol kereste 

a válaszadók 65 százaléka! Vagyis az esetek zömében megkezdıdött a könyvek utáni rohangálás. 

Könyvtárközi kölcsönzéssel a pórul jártaknak mindössze egytizede próbálkozott, egyötödük 

számolt be arról, hogy elıjegyezték és késıbb megkapta, két százalék körüli volt azoknak az 

aránya, akik tanácsot kaptak, hogy hol keressék, és ugyanennyien voltak, akik mást kértek helyet-

te. A válaszadók 4 százaléka lemondott róla, nem kereste tovább, két százaléka pedig ezt vála-

szolta: bosszankodtam. 

Hogyan élték meg a fontos könyv hiányát az olvasók? 

„Kikerestem a betőrendes katalógusból. Nem találtam a polcon. gondoltam, hogy már ki-

kölcsönözték. A könyvtáros azt mondta, nem. Nem értettem. Utánanéztek, nincs-e a raktárban, 

kötés alatt stb. Nem volt. Nem értem! Kivenni, elıjegyezni nem tudom. Megfogalmazódik bennem 

a kérdés: érdemes volt beiratkozni?” (26 éves gépészmérnök férfi.) 
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„A könyvtáros hölgyhöz fordultam, aki nagyon kedvesen és udvariasan megnézte a pol-

con, majd a raktárban. Ezután felajánlotta a könyvtárközi kölcsönzés lehetıségét.” (29 éves, 

egyetemi végzettségő BM dolgozó.) 

„Ideges lettem és megnéztem egy másik könyvtárban. Ha ott sem találtam, nem foglalkoz-

tam vele sokat, hagytam az egészet. Egy darab könyvért nem fogok világjáró túrát szervezni.” 

(19 éves fıiskolai hallgató nı.) 

„Tudomásul vettem, hogy Magyarországon élek, és anyagilag szerény lehetıségő könyv-

tárnak vagyok a tagja.” (35 éves, érettségizett mőtıssegéd férfi.) 

 

Könyvtár- és könyvtároskép 

Felmerül a kérdés, hogy a könyvtárakban végbement változások mennyire változtatták 

meg a használói attitődöt, mennyiben módosították a könyvtárakról és könyvtárosokról alkotott 

képet. A korábbi évek könyvtárképére a „jó hely; a kultúra, az ismeretek tárháza” volt a jellemzı, 

míg a könyvtárosképre az „olvasmányokat ajánl” szlogen. Vajon a kilencvenes évek derekára 

csak a könyvtárhasználati szokások változtak meg, és az olvasók tudatában még mindig a csen-

des, elmélyülésre alkalmas könyvtár, valamint a segítıkész, könyvet ajánló, mosolygós könyvtá-

ros él, vagy a köztudatba is betört a könyvtár információközvetítı funkciója és a könyvtáros in-

formációs szakember szerepe? 

Jelen kutatásunk adatait szemlélve, meg kell állapítanunk, hogy a megváltozott használói 

szokások ellenére az olvasók többségében nem változott a korábban kialakult kép. A válaszadók 

negyedének a könyvtárról a csend, a nyugalom, az elmélyülés lehetısége jut eszébe; tíz-tizenöt 

százalékának pedig: ahol „gyarapíthatom ismereteimet”, „jó a hangulat” , „kikapcsolódni, szóra-

kozni, pihenni lehet”, „könyvet lehet kölcsönözni” – vagyis a válaszok zömébıl a „hagyomá-

nyos” könyvtárkép köszön vissza. 

Idézzünk két tipikus választ: 

A könyvtár olyan hely, „...ahol csend van, s rengeteg könyv, melyek segítségével a tudás 

kis része megszerezhetı; itt a test és a lélek megnyugszik, s alkalmunk nyílik létünk átgondolásá-

ra.” (19 éves, mezıgazdasági szakközépiskolás fiú.) 
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„...ahol iramlik az idı, miközben a keresett és megtalált témák mellett valahányszor vá-

ratlan újak is fölbukkannak. Meghitt hely a szellemi gyarapodásra.” (63 éves nyugdíjas újságíró 

férfi.) 

A „korszerő” könyvtárképet tükrözı információs, tájékoztató funkcióra 8 százaléknyi uta-

lás történik, ugyanennyien hivatkoznak a tanulást segítı funkcióra is. Ez utóbbi adat annál inkább 

meglepı, hiszen a korábbiakból éppen az derült ki, hogy a látogatók zöme éppen tanulmányi cél-

lal érkezik. Ehhez az adatsorhoz illeszkedik a munkához, kutatáshoz való segítségnyújtás, amely 

még kisebb arányban (4 százalék) fordul elı. 

A fentiekbıl egyértelmően kiviláglik, hogy a látogatók másra használják a könyvtárt, mint 

amit gondolnak róla. Az elmúlt tíz évben azonban ezen a téren is jelentıs változásoknak lehet-

tünk tanúi. A változás akkor is szembetőnı, ha Gereben Ferenc kutatási adataiból a felnıtt lakos-

ság egészének véleményére lehet következtetni, míg jelen vizsgálatunk során csupán a könyvtár-

látogatókat kérdeztük meg: hiszen a tíz évvel korábbi válaszok között egyáltalán  nem szerepelt 

az ismeretek gyarapítása, a tanuláshoz, munkavégzéshez való segítségnyújtás, az információs, 

tájékoztató szolgálat igénybevétele – és új elem a jó hangulat is! A nagy vesztes a korábban 

csaknem minden második válaszban elıforduló „A kultúra, az ismeretek tárháza” típusú válasz-

csokor, amely mára mindössze 6 százalékos arányban fordul elı. Meglepı viszont, hogy mindkét 

adatsorban csupán töredékekben fordul elı kritikus hang (1-1 százalék). Ez talán a korábbi idık-

ben érthetı volt, napjainkban azonban túlzott toleranciáról tanúskodik. 

Nézzünk két választ a „kritikusabbak” közül: 

„...ahol lehet olvasni, írni, kutatni, beszélgetni, és sajnos nem lehet enni, inni, dohányoz-

ni.” (27 éves egyetemista férfi.) 

„...ahová jó betérni; ahol segítséget kapok a munkámhoz; ahol nagyon zúgnak a neon-

csövek.” (39 éves érettségizett, szervezı munkakörben dolgozó férfi.) 

A könyvtárkép híven tükrözi a különbözı típusú könyvtárak presztízssorrendjét: az in-

formációs, tájékoztató, tanulási funkciók elıfordulási aránya a megyei könyvtárakban a legmaga-

sabb és a vizsgált fıvárosi könyvtárakban a legalacsonyabb. Az „Ahol gyarapíthatom az ismere-

teimet” motívum a megyei könyvtárak használói között 16 százalékban fordul elı, a városi 

könyvtárakban 13, a FSZEK-ben pedig 7 százalékban. Az információs, tájékoztató funkció sor-
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rendje: 8-7-3 százalék; a munkavégzést segítı funkció: 5-4-3 százalék, míg a tanuláshoz való 

segítségnyújtás: 13-4-6 százalék. Fordított a helyzet a „hagyományos” könyvtárkép esetében! A 

„csend, nyugalom van, el lehet mélyülni” típusú válaszok a megyei könyvtárakban 18 százalékos 

arányt értek el, a városiakban 29 százalékost, a FSZEK-ben 30 százalékost. A meglehetısen se-

matikus „a kultúra, az ismeretek tárháza” kategória hasonlóképpen oszlik meg: 4-6-12 százalék-

nyi az elıfordulási arány. 

Precízebb összehasonlítást végezhetünk a könyvtároskép alakulásáról, hiszen a korábbi 

vizsgálati anyagban a könyvtártagok adatait külön csoportban tüntették fel. Kutatási eredménye-

ink rácáfolnak minden elızetes várakozásainkra: a használók zöme – függetlenül könyvtártípus-

tól, foglalkozástól – a könyvtárosban azt a társat látja, aki segít eligazodni, segít megtalálni a 

keresett mővet, akihez tanácsért lehet fordulni – és aki ráadásul még kedves, barátságos, udvarias 

is! A könyvtáros, mint közvetlen információs forrás, mint alapos szakértelemmel rendelkezı 

személy, kevésbé fontos. Tehát a könyvtáros szereppel a segítségnyújtást azonosítják, és nem a 

konkrét ismeretek átadását. 

A megkérdezettek szerint tehát a könyvtáros olyan személy, „...aki segít eligazodni a pol-

cok útvesztıiben, aki tanácsot adhat akár irodalmi, akár szakmai szempontból a munkámhoz, és 

aki érdekes, vonzó programok megszervezésével és megtartásával segíti gazdagabbá tenni az 

iskolában folyó munkánkat” (31 éves tanítónı.) 

„...aki egyrészt jól ismeri a könyvállományt, s így az adott témában jól eligazodik; gyors; 

nehéz kérés esetén a gyorsaságot félretéve alapos. Másrészt jó analitikus készsége révén a köny-

vet kérı emberrel is igyekszik kapcsolatot teremetni. Érdeklıdı, kedvességet sugárzó.” (41 éves, 

fıiskolai végzettségő tanárnı.) 

„...akinek az olvasó mozdulataiból kell, hogy rájöjjön annak bizonytalanságára.” (19 

éves fıiskolás férfi.) 

Szinte teljesen eltőnt a motívumok közül a korábban igen fontosnak tartott olvasmány-

ajánlás, a kultúra közvetítése, de eltőnt az emberi kapcsolatok jelentısége is. Fontos tanulság, 

hogy míg tíz évvel korábban a könyvtártagok 13 százalékának jutott eszébe a könyvtárosról, 

hogy olvasott, ma senkinek, és az is, hogy sem akkor, sem most nem volt jelentıs azoknak az 

aránya, akik a könyvtáros munkáját nehéznek tartanák. 
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A kritikus hang ennél a kérdésnél sem volt jellemzı (a válaszadók mindössze 2 százalé-

kánál fordult elı) – ık a diákok és a nyugdíjasok közül kerültek ki: 

„...aki sosincs ott, amikor kéne, és ha ott van, sosem tud semmit.” (25 éves egyetemista 

férfi.) 

„...aki savanyú képpel szolgál ki mindenkit.” (20 éves fıiskolás nı.) 

„...aki még ha ismer is engem, kéri az olvasójegyemet.” (19 éves szakközépiskolás fiú.) 

„... aki nyílt, közvetlen, vidám természető. Egy más szellemő, személyiségtípusú könyvtá-

ros pedig barátságtalan, rideg, távolságtartó, az arcán a »nem érdekel« közömbösség látható.” 

(70 éves, érettségizett nyugdíjas férfi.) 

A segítı jellegő kapcsolatok a megyei- és városi könyvtárakban fontosabbnak tőnnek (75 

és 79 százalék), mint a FSZEK-ben (67 százalék), a kedves, barátságos, udvarias magatartás pe-

dig a FSZEK-ben élvez elınyt (25 százalék), a városi könyvtárakban kevésbé fontos (17 száza-

lék), a megyei könyvtárakban pedig még kevésbé (14 százalék). Az olvasmányajánlás leginkább 

a FSZEK-ben megkérdezetteket érinti: 14 százalékuk említette, ugyanakkor a városi könyvtárak-

ban a kérdezettek 5 százaléka, a megyei könyvtárakban pedig csupán 1 százaléka tartotta fontos-

nak. 

 A különbözı foglalkozásúak könyvtárképe a következı különbözıségeket mutat-

ja: a segítı jellegő kapcsolatot elsısorban a diákok és a szellemi foglalkozásúak emelik ki; a 

kedvességet, udvariasságot a fizikai foglalkozásúak és a nyugdíjasok; a nagy szakértelmet a kö-

zépiskolások, a diplomások és a munkanélküliek; az olvasmányok ajánlását a fizikai foglalkozá-

súak és a nyugdíjasok; az emberi kapcsolatok fontosságát pedig a középszintő szellemi foglalko-

zásúak és a nyugdíjasok. (Jellemzı, hogy a munkanélküliek közül ezt a tényezıt senki nem emlí-

tette.) 

 

* 

 

A kutatás során kapott válaszok megerısítették korábbi tapasztalatainkat: az utóbbi évek-

ben gyökeresen megváltoztak a könyvtárhasználati szokások: megnıtt az igény a gyors informá-

ciók iránt, az olvasók között nıtt a diákság aránya, ugyanakkor egyre erıteljesebben jelentkezett 
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az igény a szociális funkciók iránt is (munkanélküliek, idısek, hajléktalanok.) Az elmúlt években 

megszőnt a könyvkölcsönzés dominanciája, ezzel párhuzamosan fokozódott a helyben olvasás, a 

fénymásolás, a számítógépes szolgáltatások iránti igény. Ugyanakkor a társadalomban élı kép 

nem változott mindezzel egyenes arányban, a megkérdezettek a könyvtárakban még mindig az 

elmélyedésre alkalmas, „templomszerő”, csendes intézményt látják, a könyvtárosokban pedig a 

kedves, segítıkész, mosolygós személyt. Valószínőleg átgondoltabb önpropagandára lenne szük-

ség ahhoz, hogy ez a kép megváltozzon: a köztudatban erısíteni kellene a könyvtárak informá-

ciószolgáltató, tudásközvetítı funkcióját, és ezzel párhuzamosan a könyvtárosok szakmai meg-

ítélését, elfogadtatását – megırizve a segítıkészséget, az empátiát, a szociális érzékenységet. 
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