
FORUM
A főiskolai hallgatók olvasási
szokásai
— Egy mezőtúri vizsgálódás főbb tanulságai I. —

Bármely könyvtár és könyvtáros
számára alapvetően fontos, hogy is-
merje és megismerje olvasóinak igé-
nyét, szokásait, jellemzőit.

Ezek az ismérvek összefüggéseik
és belső kapcsolatuk révén alapve-
tően hozzásegítik, hogy szolgáltatá-
sait az igényeknek megfelelően, il-
letve annak figyelembevételével ala-
kítsa ki, formálja vagy változtassa
meg. E kérdéskör rendkívül sokrétű,
hatásaiban komplex összefüggés-
rendszere a „KINEK — MIT — MI-
ÉRT — HOGYAN?" dialektikájában
oldható fel. A könyvtárak és a hoz-
zátartozó olvasói körök nagymérték-
ben eltérő adottságaiból, feltételei-
ből következik, hogy az olvasói szo-
kásokra vonatkozó általánosan igaz
megállapítások nem tehetők. Gyak-
ran szélsőséges — olykor ellentétes
— vélemények látnak napvilágot,
melyek a maguk konkrét vonatkoz-
tatási viszonyai között megfelelő re-
alitásúak lehetnek.

E sokoldalú kérdéskör pontosabb
megismeréséhez fontos lehet tehát
minden olyan adaptáció, vagy rész-
letkérdés elemzése, mely az eddig
ismert összefüggések gyakorlati
megvalósításban való elemzésével,
az egyes elemek részleti kibontásá-
val a témakör információhalmazát
bővíti, gazdagítja.

A mezőtúri főiskolai kar szak-
könyvtárához kapcsolódóan a főis-
kolai hallgatók olvasási szokásainak,
jellemzőinek értékelő, problémafel-
táró elemzését végeztem el, azzal a
szándékkal, hogy e munka eredmé-
nyei is hasznosulhassanak — szerény
mértékben — a könyvtári szolgálta-
tások minőségének javulásában a
hallgatói igények magasabb szintű
kielégítésében.

A GATE Mezőtúri Mezőgazdasági
Gépészüzemmérnöki Főiskolai Kara
szakkönyvtára olvasói környezeté-
nek, olvasói szokásainak felmérése,
elemzése ezidáig még nem történt
meg, ugyanakkor a főiskolai hallga-
tók életmódjából, a felsőfokú tanul-
mányokat megelőző családi, iskolai
és mikrotársadalini környezetük
meghatározottságából olyan sajátos-
ságok adódnak, melyek elemzése ér-
tékes eredményt ígért.

Témafeldolgozásom középpontjá-
ban a főiskolai hallgatók olvasási
szokásainak értékelő-elemző komplex
megítélése állott. A célkitűzés telje-
sítéséhez a feldolgozandó tényanyag
időbeni, szociológiai, társadalmi hát-
terét kívántam elemezni azzal a cél-
lal, hogy a megállapítások konkrét
vonatkozásai, kauzális jellemzői,
családi és ismeretelméleti meghatá-
rozottságuk egyfelől szélesebb kör-
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ben, másfelől mélyebben tegyék le-
hetővé a tényanyag értékelését. A
hasonló témakört vizsgáló szakiro-
dalmi dokumentumokhoz képest az
általam tanulmányozott populáció
lényegesen kisebb statisztikai soka-
ságot jelent. Ez minden tekintetben
előtérbe helyezi az egyedi jellemző-
ket és sajátosságokat, valamint a
szándék- és cselekvésetikai tényezők
megismerését.

A főiskolai hallgatók olvasási szo-
kásainak felmérését minden nappali
tagozatos hallgatóra (244 fő) kiter-
jesztetten végeztem el, s ezen túlme-
nően a hallgatók — előbb már em-
lített — statisztikai sokaságának
megfelelő, a hallgatókat statiszkai
szempontból jellemző csoportot
(kontroll) is vizsgáltam.

Fontosnak tartottam a vizsgálat
végzésénél, hogy az ne csak egyetlen
pillanatot „statikus" állapotot rög-
zítsen, hanem az időfüggésre (válto-
zások és azok jellege) is engedjen
következtetni. Ennek teljesítése ér-
dekében egy homogénnak tekinthető
évfolyamot a főiskolai tanulmányok
kezdetekor és a tanulmányok befe-
jezését megelőzően is vizsgáltam.

A felmérést kérdőíves módszerrel
végeztem el úgy, hogy a vizsgálat-
ban résztvevők számára egységes
mennyiségű és minőségű információt
biztosítottam mind a vizsgálat cél-
kitűzéséről, mind pedig a kérdőívek
kitöltésének módjáról.

A kérdőívek első csoportja össze-
sen 45 kérdést tartalmazott, a máso-
dik 10-et, és elsősorban az „önfejlő-
dést" kívánta lemérni főként a tu-
dományos tevékenység nézőpontjá-
ból, a főiskolai hallgatók és a könyv-
tár kapcsolatrendszerében. Amíg az
első vizsgálat (1983 szeptemberében)
a főiskolai hallgatók teljes létszá-
mát érintette, addig a második vizs-

gálat (1985 novemberében) csak azt
az évfolyamot (III. évfolyam), aki az
első vizsgálatban (akkor első évfo-
lyamos hallgatóként) is résztvett.

összességében ezek a kérdőívek
átfogták az olvasási igények és a
könyvtári szolgáltatások kölcsönha-
tásának területét, a könyvtári szol-
gáltatások minősítését a szakmai fel-
adatok teljesíthetőségének tükrében,
a szakirodalom-ellátottságot, az ol-
vasási szokásokat és jellemzőket. A
kérdőíves felmérésen túl az egyéni
beszélgetések és elemzések bővítet-
ték a témakör információs halmazát.

Vizsgálati eredmények
és értékelésük

Mezőtúr ősi diákhagyományokkal
rendelkezik, a reformáció idején ala-
pított középiskola (ma Dózsa György
Mezőgazdasági Gépészeti Szakközép-
iskola) — megelőzve a pataki, s a
debreceni kollégiumot is — egyike
az ország legrégibb iskoláinak. Je-
lenleg két középfokú oktatási intéz-
mény funkcionál a városban, ugyan-
csak két szakmunkásképző intéz-
mény biztosítja a város és vonzás-
körzetének meghatározó igényeit.

A Városi Móricz Zsigmond Könyv-
tár megfelelő technikai berendezé-
seivel és 90 000 kötetes könyvállo-
mányával elégíti ki az e területen
jelentkező szükségleteket.

A mezőtűri főiskolai karon a me-
zőgazdasági gépész szakemberképzés
több mint 25 éves múltra tekint
vissza. 1967-ig technikusképzést foly-
tattak, majd 1967—72. között felső-
fokú technikumi és 1972-től főiskolai
szinten képeznek mezőgazdasági gé-
pész szakembereket. Nem egészen
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másfél évtizedes felsőoktatási tapasz-
talatokkal rendelkezik, tehát „fiatal"
intézmény. Ezalatt a másfél évtized
alatt alakította ki a hazai és nem-
zetközi kapcsolatait, s vált szerves
részévé az agrárfelsőoktatási intéz-
mények hálózatának. Intenzív fejlő-
dése kulturált környezetet, rendezett
körülményeket biztosít az itt tanuló
főiskolások számára.

A nappali és levelező tagozaton
összesen 350 fő tanul, a felnőtt me-
zőgazdasági szakemberek továbbkép-
zése pedig évente 1500—2000 főt
tesz ki. A nappali tagozat hat okta-
tási féléve alatt a hallgatók valami-
vel több mint 3600 tanórán sajátít-
ják el az ismereteket. A képzés
központi jellemzője a „gyakorlat-
centrikus" oktatás.

Az előzőekben említett kis létszá-
mot képviselő intézményi méretek, a
fejlődő technikai-tárgyi feltételek
előtérbe helyezik a hallgatók és ok-
tatók individuális kapcsolatainak
kialakulását és erősödését. Jellemzője
a hallgatói-okatói együttműködésnek,
hogy ..személytelen", „névtelen", „a
szürke átlagot képviselő" hallgató
nem vagy csak elvétve létezik.

A főiskolai kar könyvtárának
20 000 kötetes állománya a képzési
profilnak igyekszik megfelelni. Nagy
részét a mezőgazdaság gépesítése és
az ezekhez szükséges műszaki alapo-
zó ismereteket nyújtó könyvek teszik
ki. A könyvkészletet a legfontosabb
társadalmi tudományos és közgazda-
sági ismereteket tartalmazó művek
egészítik ki.

A főiskolai kar szakkönyvtára
szépirodalmat igen csekély számban
— százalékban is alig mérhető —
tartalmaz. (Zárt polcrendszerében a
hallgatók ezeket sem fedezhetik fel.)
250 féle nat>i. szakmai, és egyéb saj-
tótermékből válogathatnak a hallga-

tók és oktatók az olvasóterem polcai-
ról. Az olvasóteremben más jellegű
kiadványok (prospektusok, gyárt-
mányleírások, eljárások ismertetői
stb.) is megtalálhatók. A tájékozó-
dásban betűrendes és szakkatalógus
segít. Az utóbbi években a Gyarapo-
dási jegyzék c. házi sokszorosítás is
a tájékozódást segíti. Kapcsolatot
tart fenn más mg-i műszaki jellegű
könyvtárakkal (AGROINFORM;
Károlyi Mihály Országos Mg-i
Könyvtár, Gödöllői MEM Műszaki
Intézet Könyvtára, Gödöllői Agrár-
tudományi Egyetem Könyvtára, Or-
szágos Műszaki Információs Központ
és Könyvtár stb.). A könyvtár jelen-
tős szerepet tölt be Mezőtúr város
szellemi életében is ,főleg a városi és
környékbeli műszaki értelmiség ke-
resi fel gyakorta.

A főiskolai hallgatók szociális
jellemzői

Az utóbbi évek számadatait figye-
lembevéve a Mezőtúri Főiskolai Ka-
ron két-, két és félszeres túljelentke-
zés jelenti azt a „merítési" bázist,
melyből a nappali tagozat beiskolá-
zási létszámát jelentő 80 hallgatót
kiválasztják. Az említett túljelentke-
zés a humán területeken működő
felsőoktatási intézményekhez képest
alacsonynak tűnik, ugyanakkor a
műszaki felsőoktatási intézmények
túljelerttkezési arányszámait ismer-
ve egy elfogadható értéknek tekint-
hető.

Felméréseim szerint a felvettek
Vs-a dunántúli, míg %-a alföldi la-
kóhelyű. A dunántúliak főként Ba-
ranya, Tolna, Veszprém, Győr-Sop-
ron megyéből, míg az alföldiek Szol-
nok, Békés, Bács-Kiskun, Csongrád
és Hajdú-Bihar megyéből érkeznek.
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Fontos szociális jellemzőnek te-
kinthető, hogy a főiskolai hallgatók
50%-a falusi környezetből érkezve
kezdi meg tanulmányait és ugyan-
csak 50%-os részarányt képvisel azok
száma, akiknek a városi környezet
volt az otthonuk.

A szülők foglalkozása szerinti csa-
ládi háttér viszonylag homogénnak

tekinthető (1. sz. táblázat). Jellemző
az, hogy apa és anya azonos foglal-
kozási kategóriába eső tevékenysé-
get folytat. Eltérő és nem jellemző
a szülők foglalkozása szempontjából
a „vegyes" családi háttér (apa fizi-
kai dolgozó, az anya szellemi foglal-
kozású, vagy fordítottan).

1.

A főiskolai hallgatók szüleinek foglalkozás szerinti csoportosítása

Szellemi Fizikai Egyéb összesen
Részarány % 32,3 33,9 55,5 41,3 11,7 24,3 100,0 100,0

Az adatokból kitűnik, hogy a fő-
iskolai hallgatók mintegy 60%-a fi-
zikai munkás családból származik, a
szellemi foglalkozású szülők 30%-os
részarányt tesznek ki és az egyéb
foglalkozási kategóriába a hallgatók
szüleinek 10%-a tartozik. Ez a „csa-
ládi háttérszerkezet" más felsőokta-
tási intézményekhez viszonyítva ta-
lán sajátosnak tűnik, ugyanakkor
több előnyt rejt magában.

Az egyiket, a képzési célkitűzéssel
kapcsolatban már említettem, ösz-
szességében — a hiányosságok elle-
nére — előnynek tekinthető, hogy a
főiskolai hallgatók az átlagosnál ma-
gasabb szintű racionalitással, jó
konstruktív érzékkel rendelkeznek,
s nevelési szempontból megfelelően
alkalmasak a továbbfejlődésre. A fő-
iskolai hallgatók családi hátterének
szociális jellemzőire vonatkozó ada-
tokat a 2. sz. táblázat adja meg.

2.

A családok lakáshelyzetére és a testvérek számára vonatkozó
szociális adatok

Testvérek száma A lakás szobáinak száma
Nincs
testvér 1 2 3 6

Részarány % 18,2 60,3 13,2 2,5 0,8
1 2 3 4 5
3,3 47,1 43,0 5,0 1,6

A táblázat adatainak értékelése
alapján megállapítható, hogy a főis-
kolai hallgatók családjaira vonatko-
zóan is általános a kétgyermekes
család (60,3%)- Az „egykék" és a há-
romgyermekesek közel azonos rész-

arányt (18,2%) tesznek ki (13,2%). A
két- és háromszobás lakások jelentik
a meghatározó részarányt (90,1%).
Mindez azt mutatja, hogy megfelelő
anyagi körülményekkel bírnak a fő-
iskolai hallgatók szülei. Különösen
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igaz ez akkor, ha figyelembevesszük,
hogy a vizsgált lakások 90%-a teljes
komforttal rendelkezik, s csupán
10%-a komfort nélküli.

A vizsgált téma központi célkitű-
zése szempontjából fontos ..háttér-
jellemzőnek" ítéltem meg a hallga-
tók a könyvtárral, könyvvel való
kapcsolatának feltárását. Családi
könyvtárral (1. ábra) minden hallga-
tó rendelkezik, de szakkönyvtárral
alig több mint a családok fele
(51,2%).

1. ábra
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pedig 49,6%-nak van. Valószínűsít-
hető, hogy a családi könyvtár mére-
tei sokkal inkább a szülők tevékeny-
ségével, illetve végzettségével van
összefüggésben (az apák 56,3%-a, az
anyák 64,5%-a rendelkezik általános
iskolai végzettséggel, illetve szak-
munkásképesítéssel. A fennmaradó
részarányt a középiskolát, illetve
egyetemet végzettek teszik ki).

A szellemi foglalkozásúak részará-
nya: 30%, közel azonos értékű, mint
a 300 kötetet meghaladó családi
könyvtárak száma.
(Az 1. ábrán közölt tényadatok — a
vizsgált nézőpontból — a motiváció
szintjére, a középiskola, sőt a felső-
oktatási intézmények feladataira is
felhívják a figyelmet.)

A hallgatók tevékenységeinek
jellege

Figyelemre méltó ugyanakkor ne-
gatív tényként dokumentálható,
hogy a hallgatók 15,7%-ának ottho-
nában 50 kötetnél kevesebb könyv
található. Ez tulajdonképpen azt je-
lenti, hogy ezek a családok a könyv
helyét, szerepét, jelentőségét az em-
beri kultúrában, s saját életükben
nem tartják fontosnak. E terület
mindennapjaik érdeklődésének lá-
tószögéből kiesett. E számadat mik-
roméretekben társadalmi problémát
sűrít önmagába. Az előzőekben a
hallgatók szüleinek kielégítő, jó csa-
ládi-anyagi helyzetét elemeztem. Az
összevetésből egyértelműen kitűnik,
hogy a családi könyvtár méretei, a
családok anyagi helyzetével nincs
szoros összefüggésben. 300 kötet fe-
letti könyvtárral a főiskolai hallga-
tók családjainak 26,9%-a rendelke-
zik, háromszobás vagy ennél na-
gyobb méretű összkomfortos lakás

A könyvtárhoz való kapcsolódás
szorosan összefügg a tanulmányi fel-
adatokkal, ami azt jelenti, hogy a
felsőbb évfolyamosok nagyobb lét-
számmal iratkoznak be, mint az al-
sóbb évfolyamosok. Ez szakmailag is
indokolható, hiszen a tanterv szerint
a 4. oktatási félévben jelennek meg
a szakmai tantárgyak, s hozzájuk
tartozóan a könyvtár szolgáltatásait
feltételező szakmai feladatok.

A könyvtár látogatottságával kap-
csolatos főbb jellemzőket a 2. ábrán
mutatom be. Amint az ábra mutatja
a III. évfolyamosok helyben olvasó
tevékenysége a II. évesekhez viszo-
nyítva csökken, ugyanakkor a folyó-
iratolvasó tevékenység pedig inten-
zívebb lesz. Indokolja ezt a szakdol-
gozat-készítéssel kapcsolatos felada-
tok, illetve az államvizsgára történő
felkészülés.
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2. ábra

VÍtmoínm
..-folyarotoat topgt**

A komplex jellegű — tételhúzás
nélküli — államvizsgán ugyanis köz-
ponti helyet foglalnak el a szakdol-
gozatok, s ezzel együtt előtérbe ke-
rül a feldolgozott szakirodalom.

A látogatási időtartam és látogatá-
sok gyakoriságának tényadatai azt a
megállapítást igazolják, mely szerint
a könyvtárral legerősebb a III. év-
folyamos (végzős) főiskolai hallgatók
kapcsolata, valamivel gyengébb a II.

évfolyamosoké és leglazább — eset-
leges jellegű — az I. évfolyamosoké.
A III. évfolyamos hallgatók több
mint 70°/o-a hetente legalább egyszer
megfordul a könyvtárban (70,5%).
Ugyanez a szám a II. éveseknél
30,7%, az I. éveseknél pedig 18,5%
A II. és a III. évfolyamos hallgatók
közül kerülnek ki a rendszeres
könyvtárlátogatók. (II. évi 3,7%, III.
évf. 10%.) Az első évfolyamosok kö-
zött nincs rendszeres napi könyvtár-
ba járó.

A városi könyvtárt a főiskolások
csak ritkán és kis létszámban kere-
sik fel. A III. évfolyamosok 50%-a
kéthavonta egyszer keresi fel a vá-
rosi könyvtárat. A II. éveseknél ez
a részarány 15%, az első évfolyamo-
soknál pedig 10%.

A könyvtárlátogatás minőségének
megítéléséhez szervesen hozzátarto-
zik a kötelező tanórákon kívüli sza-
badidő-struktúra alakulása. Ezt az
alábbi értékekkel mutatom be: (A
Magyar Értelmező Kéziszótár meg-
határozása szerint a szabadidőn a
kötelező tanórán — elfoglaltságon —
túli tevékenységet értem.)

3.

A hallgatók tevékenységeinek jellege

Tevékenység
Napi alvás:

— 7 óra
— 8 óra
— 9 óra
— 10 óra

Egyéni tanulás
Társalgás

(kollégiumban,
otthon)

Televíziónézés
Olvasás
Otthoni segítés

Előford. gyak. (%)

15,5
36,0
22,0 = 100%
26,5
69.0

37,0
32,8
26,5
24,0

Tevékenység
Szórakozás
Hazautazás
Sétálás
Nyelvtanulás
Szakkörben

tev. (sportol)

Előford. gyak. (%)
24,0
6,5
5,0
4,0

1,5

A 3. sz. táblázatban bemutatott
adatok a hallgatók szabadidő-tevé-
kenysége alakulásának fő meghatá-
rozóit jól mutatják, még akkor is,
ha a felsorolt tevékenységeken kívül
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néhány — egyébként valós funkció
kimaradt. (PL: a versenysportot a
szakköri tevékenységhez kapcsolták,
a tömegsportot pedig szórakozásnak,
kikapcsolódásnak tekintik, a könyv-
tárban töltött időtartamot egyéni ta-
nulásnak tudják be.)

Az egyéni tanulás után a gyakori-
sági rangsorban a társalgás (37,0n/o)
és a televíziónézés (32,8%) követke-
zik. Csak a negyedik helyen szerepel
az olvasás (25,5%) közel azonos gya-
korisági értékkel (24%) mint a szó-
rakozás vagy otthoni segítés.

A szegedi József Attila Tudomány-
egyetem hallgatói körében Szentir-
mai László révén mért 1978-as ada-
tok szerint a leggyakoribb és a leg-
nagyobb időtartamot igénylő szabad-
idő-elfoglaltságok közötti rangsor:
1. baráti társaság, 2. kereső munka,
3. olvasás (nem kötelező), 4. tévéné-
zés, 5. beszélgetés a szobában.

Nálunk még az országos adatokkal
megegyezően az olvasás a szabadidő-
tevékenységben a harmadik helyen
szerepel. (Az 1985-ben Mezőtúron
általam végzett felmérés szerint az
olvasás a mg-i gépész hallgatóknál
negyedik helyen jelölhető.)

A bemutatott szabadidő-struktúra
tényadatait elsősorban azért tartom
nagyon értékesnek, mert összefüggé-
seiben adja meg a főiskolai hallgatók

„működési területének" fő arányait,
s ezzel felkészülési lehetőséget bizto-
sít a könyvtár számára az igények
felmérésére, kielégítésére és fejlesz-
tésére.

A főiskolai hallgatók könyvtárral
kapcsolatos igényeinek a belső érté-
kelése több figyelemreméltó ered-
ményt adott. A 4. sz. táblázat adatai
is mutatják, hogy a könyvtár állo-
mányának, szolgáltatásainak a meg-
ítélése hallgatói nézőpontból sem te-
kinthető „statikus" láUapotnak, hi-
szen az első évfolyamosok közül na-
gyobb részarány tartja kielégítőnek
a könyvtár állományát, mint ahogy
az a felsőbb éveseknél adódik. Leg-
kevesebben a III. évfolyamosok kö-
zül tartják megfelelőnek a könyvtár
állományát és szolgáltatásait.

A főiskolai hallgatók a könyvtár
szolgáltatásait — egyébként érthető-
en — tanulmányi feladataik teljesít-
hetősége nézőpontjából ítélik meg.
Az I. évfolyamosok kevesebb és ki-
sebb tartalmi mélységű feladatokat
kapnak, mint a felsőbb évfolyamo-
sok. A könyvtárral kapcsolatos kü-
lönböző véleményalkotásuk ebből
következik. Indokolja ezt az is, hogy
a felsőbb évfolyamos hallgatók ma-
gasabb szakmai tudásszintje, és bő-
vebb ismeretanyaga eltérő szintű és
jellegű rá tekintést tesz lehetővé szá-
mukra.

4.

A könyvtár állományának, szolgáltatásainak megítélése

A főiskolai hallgatók válaszainak gyakorisági értékei

Minden területen
kielégíti igényeimet

Csak részben Elavultnak tartom
elégíti ki igényeimet

Évfolyam
I.

II.
III.

%
52
34
14,5

48
50
72

16
13,5



Külön is figyelmet érdemel az a
tény, hogy a III. évfolyamos hallga-
tók 72%-a csak részben tartja meg-
felelőnek a könyvtár állományát,
szolgáltatásait. Ez összefüggésben
van azzal, hogy a végzős évfolyam
szakdolgozattal és egyéb feladataik-
kal kapcsolatban nagymértékben tá-
maszkodniuk kell a könyvtár szol-
gáltatásaira. Valószínűsíthető az is,
hogy a hallgatók .,friss" szakmai igé-
nyével a könyvtár nem mindig tud
lépést tartani. Ezt bizonyítja az, hogy
a keresett könyvek közül a III. év-
folyamosok 33%-a csak igen keveset
talál meg. A fennmaradó 67%-ának
szakkönyvigényét megfelelően ki
tudja a könyvtár elégíteni. Az alsóbb
évfolyamosoknál csökken az a rész-
arány, melynek a könyvtár a szak-
könyvigényét ne tudná kielégíteni
(II. évfolyam 20%, I. évfolyam 25%).

A Főiskolai Kar könyvtárában be
nem szerezhető szakkönyvek meny-
nyisége évfolyamonként és témán-
ként változik. Általában néhány da-
rabra tehető a számuk, (tudományos
értekezések, kutatóintézeti jelenté-
sek, periodikák, gépkatalógusok,
gyártmányismertetők, konstrukciós
elemzések, külföldi szakmai utije-
lentések stb.). Szélsőértékben — a
III. évfolyamosoknál — ez a szám a
20%-ot is elérheti. A kar könyvtá-
rában meg nem található szakköny-
veket főként más könyvtárakból —
könyvtárközi kölcsönnel — (III. évf.
21%, II. évf. 23%, I. évf. 16%) szer-
zik be. E meghatározó beszerzési for-
rásokon kívül kis részarányban más
„csatornák" is működnek, így pl.:
ismeretség, barátok, tanszékek stb.

A könyvtárfejlesztésre vonatkozó
javaslatok között legkiemeltebben az
új szakkönyvekkel történő fejlesz-
tést jelölték meg. Azt a sajátos felis-
merést támasztják alá a felmérés
adatai, hogy ún. rutinos olvasói szo-
kások viszonylag hamar kialakulnak

a hallgatókban. A kikölcsönzött
könyvek egészét legkevésbé a III.
évfolyamos hallgatók olvassák el, a
legfontosabb információ megszerzé-
sére törekednek. Ezt a szokást, illet-
ve gyakorlatot neveztem én „ruti-
nos" olvasói szokásnak.

Már az első évfolyamosok 43%-a
sem olvas el minden kikölcsönzött
könyvet, csupán a számára szüksé-
gesnek ítélt részeket tanulmányozza
át. A II. évfolyamosoknál ez a rész-
arány 48%-ot, a III. évfolyamosok-
nál pedig 56%-ot tesz.

Nagymértékben függ a könyvtár
szolgáltatásainak igénybevétele attól,
hogy a kötelező tanulmányi felada-
tokon kívül, valamely szakmai terü-
let tudományos művelésében tevé-
kenykedik-e a hallgató.

Az alább felsorolt kötelező tanul-
mányi feladatok megoldásához a
hallgatók a könyvtári szolgáltatáso-
kat feltétlenül igénybe veszik:

1. Nyelvoktatás, fordítások
2. Matematika, fizika, szakkönyvek,

példatárak

3. Műszaki táblázatok, gyűjtemé-
nyek, szerkesztési segédletek

4. Politikai tantárgyak évfolyamdol-
gozatai

5. Szakmai tantárgyakból irodalom-
kutatási gyakorlat

6. Szakdolgozat (szakirodalmi for-
rásművek, reprográfiák, referen-
ciák, periodikák fordítások stb.)

A kötelező tanórai feladatokon
kívüleső tevékenységek közül a Tu-
dományos Diákköri mozgalmat emlí-
tem elsőként azért, mert jelentős e
területnek a könyvtári szolgáltatá-
sokkal szembeni igénye.
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5.
A Tudományos Diákköri létszám alakulása évfolyamonként

I. évf. II. évf. III. évf.
A Tudományos Diákköri mozgalomban
résztvevők részaránya % 7,0 20 21

A II. és III. évfolyamos hallgatók
kapcsolódnak be érdemben a TDK-
munkába. Ez érthető, hiszen ők ren-
delkeznek már azokkal a szakmai
ismeretekkel és egyéb tapasztalatok-
kal, melyek e tevékenységhez szük-
ségesek. Itt meg kell jegyezni, hogy
a hároméves képzési időtartam (hat
oktatási félév) nemcsak oktatási
program, események intenzitása, —
felsőoktatási intézményekhez hason-
lóan — jelentkezik, hanem a felső-
fokú tanulmányokhoz tartozó szemé-
lyiségfejlődési „út" lerövidül, s a
fejlődési lépcsőfokok „sűrűsödnek".
Felméréseim szerint a főiskolai hall-
gatók a tanórán kívüli időszakban
31 féle különböző tevékenységcso-
portból választják számukra a leg-

kedvezőbbet (vagy legkedvezőbbe-
ket).

A hallgatók 75°o-a részt vesz va-
lamely önként vállalt tevékenység
művelésében. 66° o-a egyidejűleg leg-
alább két önként vállalt aktivitást
folytat. Ezek az adatok is egyértel-
műsítik a felsorolt hallgatói életrit-
must. Mindezt azért tartom szüksé-
gesnek felvetni, hogy ennek tükré-
ben lehessen értelmezni a főiskolai
hallgatók tudományos diákköri tevé-
kenységét. A hallgatók jellemző
többsége úgy nyilatkozott, hogy
számára különösen érdekelt szakte-
rület szakirodalmát is csak hiányo-
san képes figyelemmel kísérni. (6. sz.
táblázat)

6.

Az érdeklődésre számottartó szakterület szakirodalma
(tudományos eredményei) figyelemmel kísérésének módja

Figyelemmel kísérés módja
I.

Évfolyamok
II.

Gyakoriság %
III.

Teljes mértékben
Hiányosan
Nem tudja követni

4,5
80,0
15,5

19,5
53,8
26,7

13.0
84.0
3,0

A tudományos munka végzéséhez
szükséges szakirodalom megnevezé-
sére vonatkozó válaszok tanulságo-
sak: az I. évfolyamosok általános
kifejezést: „szakkönyv"-et használ-
nak, a II. évfolyamosok egy-egy
szakkönyvcsoportot jelölnek meg

kutatási tevékenységük hátteréül (pl.
matematikai könyvek, mezőgazdasá-
gi gépek optimalizálása stb.), a III.
évfolyamosok pedig már egészen
konkrét témaorientált megnevezése-
ket használnak (pl.: gyártmányis-
mertetők, anyaggazdálkodás, pros-
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pektusok stb.). A végzősök 50%-a
érzi hasznos segítségnek a szakfolyó-
iratokat. Ugyanez az érték a II. év-
folyamosoknál 30%, az I. évfolyamo-
soknál pedig 10%. Fel kell figyelni
arra a tényre is, hogy az I. évfolya-
mosok 15%-a, a II. évesek 10%-a.
míg a III. évfolyamosok 7%-a nem
tartja érdemi információnak a szak-
folyóiratokat.

E tény magyarázásához, belső ér-
tékeléséhez a tanulók tanulmányi át-
lageredményeinek vizsgálatát végez-
tem el, s arra a megállapításra ju-
tottam, hogy a kifejezetten gyenge
tanulmányi eredményű és a kima-
gaslóan jó tanulmányú hallgatók a
statisztikában az előzőekben említett
7%-os részaránnyal szerepelnek. A
rossz tanulmányi előmenetelűeknek
valószínű az információ hiánya idézi
elő, hogy a szakfolyóiratok nem ad-
nak érdemi tájékoztatást. A kima-
gasló tanulmányi eredményűek egy-
egy nagyon szűk részletkérdés (sok-
szor nem ismert új probléma) össze-
függéseit szeretnék megismerni, s
ezt az átlagos szakfolyóiratok csak
esetenként biztosítják.

A hallgatók elsősorban a magyar
nyelvű anyagokat tudják hasznosíta-
ni, hiszen 3—5%-uk képes idegen-
nyelvű szakirodalom szótár nélküli
tanulmányozására.

Az eddigi elemzések is már több
területen a könyvtári — nevelő —
tájékoztató munkára irányítják a fi-
gyelmet. Ugyancsak erre a területre
irányoz elő feladatokat az a tény.
hogy a könyvtár mikrofilmolvasó be-
rendezését gyakorlatilag nem hasz-
nálják. (Ennek okát nemcsak a hall-
gatók körében kell kutatni.)

A hallgatók könyvtárral való kap-
csolatának elemzése mellett igen lé-
nyeges a „mennyit olvas" kérdéskör
vizsgálata is. Naponta 0,5—2 óra kö-

3. ábra

évfolyamait
IIISKf

zötti időtartamot a főiskolai hallga-
tók rendszeresen olvasásra fordíta-
nak és viszonylag kedvező azok rész-
aránya is, akik naponta 2—6 órát ol-
vasnak. A főiskolai életmód és a ta-
nulmányok kedvező hatásának tud-
ható be. hogy az I. évfolyam kezde-
ti 17%-ról a végzős évfolyamnál gya-
korlatilag megszűnik (3%) az a cso-
port, aki a kötelező jegyzeteken kí-
vül más anyagokat nem olvas. Ez az
értelmezés — talán egy kicsit önké-
nyesnek is tűnik — a vizsgálatra és
a mezőtúri főiskolai hallgatók popu-
lációjára vonatkozik. A KSH (Mit
olvasunk? KSH. Budapest. 1965. 2.
7. 1. Statisztikai Időszerű Közlemé-
nyek. 69. p.) nomenklatúrája olvasó-
nak tekint minden olyan egyént, aki
a vizsgálat időtartama alatt három
hónap alatt legalább egy regényt el-
olvasott. Ebben az értelemben min-
den főiskolai hallgatót olvasónak
kell tekinteni. A KSH értelmezését
alapulvéve a lakosság 38.4%-a te-
kinthető olvasónak (Statisztikai Idő-
szaki Közlemények, 1965.). Amennyi-
ben az olvasás naptári hetekre bon-
tott gyakoriságát, vagyis a napi ol-
vasási időtartam hetekre vetített
kummulált értékét vizsgáljuk, látha-
tó, hogy a ..nem olvasó" csoport
megszűnik. A heti olvasási időtar-
tam sokkal kiegyenlítettebbnek lát-
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4. ábra

70-
S60.

' 50

U.

Jí

20.

n
o

I62.S).

120

mi

bah

Oj-íérn
4-8drti

mi
<2U

HU

évfolyamok
riiétf-

szik, mint amit a napi olvasás gya-
korisági értékeinél tapasztaltunk. Az
évfolyamok közötti különbségek
szinte eltűnnek, ami arra enged kö-
vetkeztetni, hogy az olvasás időtar-

tamát a napi oktatási feladatok erő-
sen befolyásolják, de heti átlagban
ez már nem érezhető (4. ábra).

Nemcsak a képzési célkitűzés
szempontjából meghatározó szakmai
források számbavételét végeztem el:

hanem a szépirodalmi művek olva-
sásban betöltött szerepét, valamint
egy mű későbbi újraolvasási adaptá-
lásának hatását is vizsgáltam. Tet-
tem ezt azért, hogy a főiskolai hall-
gatók olvasási tevékenységének egé-
széről kaphassak képet, még akkor
is, ha a Főiskolai Kar könyvtára
csak szakkönyvtárként funkcionál.

(Folytatjuk)

DR. SINÖROS—SZABÓ BOTONDNÉ

Papi Lajos: Chemizáció
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