
A  K Ö N Y V T Á R A K R U L

A nemrégiben megrendezett olvasáskultúra konferenciát követően a napilapokban 
több cikk is foglalkozott olvasási szokásaink s általában a könyvek és könyvtárak világának 
kérdéseivel. Legutóbb a Népszabadság Hétvége mellékletében (augusztus 19.) Nagy Attila, az 
olvasáskultúra jelenlegi hazai kutatásának legjelesebb képviselője elemezte a magyarországi 
olvasáskultúra változásait. Az olvasási szokásokat - az írás szerint - lényegében három egy-
másra ható fő tényező befolyásolja döntő módon: a családi környezet, az iskolázottság mér-
téke illetve a rendelkezésre álló könyvtári infrastruktúra s annak használata.

A családi környezetet és annak változásait mikrogazdasági és szociológiai kutatások 
kompetenciája feltárni, s ehhez kapcsolhatók a házastársak illetve a szülő-gyermek iskolai 
végzettségi viszonyait feltáró társadalomstatisztikai elemzések. Tudjuk, hogy a kulturális 
mikrofolyamatok és szokások a családok életmódját jellemző tényezők között számottevő
jelzőrendszerként szerepeltethetők, - mint pl. a színházlátogatások száma, könyvvásárlások 
gyakorisága és összegszerűsége, stb. - azonban rendkívül kevés adattal rendelkezünk arról, 
hogy e kulturális szokások és szorosabban véve az olvasás milyen szerepet tölt be az egyén és 
a család átfogó életstratégiájában. Manapság nem lehet ugyanis átgondolás nélkül átvenni az 
elvont, általános megközelítésű társadalmi mobilitás-vizsgálatok egyik kiindulópontját, mely 
szerint a felfelé tartó társadalmi mobilitás egyik mutatója az alacsonyabbtól magasabb felé 
tartó iskolai végzettség.

Az 1970-es évek statisztikai adatai szerint - az akkori jövedelmi és bérviszonyoknak 
megfelelően - a felsőfokú végzettségű szakember a 40-45-ik életévében érte el a szakmun-
kások jövedelmi szintjét s e ponttól kezdve haladta meg azt. Napjainkban, minthogy sem az 
adózásellenőrzési, sem a szociológiai és statisztikai technikák láthatóan nem tudják feltárni 
tényleges jövedelmi viszonyainkat, tapasztalati tényekre támaszkodva annyit lehet csak meg-
állapítani, hogy a külsőségekben megmutatkozó jómód nem feltétlenül magasabb iskolai 
végzettség függvénye, míg a többszázezer munkanélküli között mégiscsak az alacsony iskolai 
végzettség, szakképzetlen réteg helyzete a legkilátástalanabb a munkaerőpiacon.

Az ellentmondás még súlyosabb, mikor a közszolgálati és a vállalkozási szféra mun-
kaerőpiacát vetjük össze. A közszolgálati területen jogszabályok által szabályozott iskolai és 
képzettségi követelmények és az ehhez rendelt meglehetősen kötött illetményrendszer fogadja 
a munkavállalót (elvben, hiszen jelenleg e terület csökkentése folyik) míg a vállalkozásoknál 
az egyéni béralku számtalan módozata mellett a végzettség és iskolai szint iránti igény több-
nyire csak a legszükségesebb mértékig követelmény. Mégis, hosszú távú életstratégiai dön-
tésekre utal mind a - számszerűleg is megnövekedett - felsőfokú oktatási intézmények nagy 
részénél tapasztalható túljelentkezés, mind pedig a közép- és felsőfokú tanfolyamok és kép-
zések, valamint idegennyelv-oktatást végző vállalkozások döntő részének piacon maradása. 
Mint az említett cikk is utalt rá, észrevehetően mérhető e megnövekedett tanulási kedv na-
gyobb közkönyvtárak esetében vizsgaidőszakokban, különösen olyan városokban, ahol a 
felsőfokú oktatási intézmény önálló könyvtárat nem hozott létre. Ahogyan jó okunk van hinni 
azt is, hogy az erőteljesen megnőtt tanulási kedvet jelzi az is, hogy a cikkben közölt táblázat 
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szerint a Hong Kong-ban és Szingapúrban mért olvasási teljesítmény meghaladja az európai 
átlagot s Thaiföld szintje is eléri Belgiumét.

Merthogy - s e hosszú út után juthatunk el kulturális kötelezettségeinkig - az egyéni és 
családi stratégiák mindezen országokban, így Magyarországon is, a nálunk tapasztalható mai, 
említettem kusza jövedelmi viszonyok ellenére azt jelzik, hogy megvan, sőt a jövőben várha-
tóan tovább növekszik a bevezetőben említett harmadik számottevő tényező, nevezetesen a 
könyvtári infrastruktúra szerepe életstratégiánkban.

Növekszik, mert láthatóan hosszú távon egzisztenciális okokból szükség lesz minél 
magasabb képzettségi szint megszerzésére, melyhez szakkönyvek és tankönyvek kellenek, 
másrészt viszont - mint a közölt kutatási adatok tanúsítják - a magasabb végzettségi szint és 
az ahhoz kapcsolódó életforma intenzívebb olvasási szokásokat von maga után. S ezen elvont 
teóriák mellett ténylegesen mind a szakkönyvek, mind a szépirodalmi művek - és mindkét 
szféra folyóiratai - áraik miatt egyre inkább beszerezhetetlenek a családi könyvespolcok szá-
mára. A könyv mint születésnapi, névnapi és karácsonyi ajándék szép gondolat - de távla-
tokban gondolkozva megengedhetetlen, hogy ünnepi cikké váljon az olvasmány.

A könyvtárak szerepe - és terhelése - tehát várhatóan tovább növekszik, sőt még
inkább differenciálódni fog belső struktúrájuk. Az 1970-es években Amerikában fogal-
mazódott meg az ún. helyi lakossági forrásközpontok (Community Resource Centers) 
koncepciója, amely szerint a helyi könyvtár voltaképpen tájékoztató központ is, ahol a 
kölcsönzés és helyben olvasás mellett közhasznú információt és tájékoztatást is kaphat a 
lakosság. Sok éve, hogy nálunk is kialakultak az ennek megfelelő könyvtári részegységek, ám 
az elképzelhetetlenségig növekvő mai információs kiadvány-árak következtében ez a funkció 
még inkább előtérbe került. A jogszabály-mutatók, vállalkozási tanácsadók és hasonló 
kézikönyvnek  5-10 ezer forintos beszerzési költsége különösen az egyszeri-kétszeri használat 
miatt az egyén számára túlontúl magas, s így kézenfekvő, hogy jobban „visszatérül” több 
felhasználó, könyvtári igénybevétel esetén. Ám van-e a könyvtáraknál pénzeszköz beszer-
zésükre? Ugyanez vonatkozik a számítógépes adatbankokra és kiadványokra is: a jövőt sokan 
a számítógépes életmód eljövetelében látják, azonban ez elképzelhetetlen nyilvános, 
hozzáférhető könyvtári számítógépes szolgáltatások nélkül - ahogyan nyugaton is jócskán 
megelőzte az egyéni számítógépesedést a könyvtári gépi adatbázisok kiépítése.

E jövőkép eléréséhez Magyarországon elengedhetetlen a létező könyvtári hálózat 
megőrzése, a feltételek folyamatos biztosítása. A már említett szocializációs-életstratégiai 
folyamatok, az olvasási szokások kialakítása és megtarthatósága, a közoktatási háttér 
érdekében erőteljes figyelemmel és támogatással szükséges a közkönyvtárak ellátásának 
javítása. Az 1996-ra tervezett „Közkönyvtárak éve” kezdeményezés ezért tűzte ki kiindu-
lópontként a mintegy négyezernyi hazai közkönyvtár fókuszpontba helyezését: az olvasás, a 
kultúra-elsajátítás életre szóló gyakorlásának, az önképzésnek és önálló tanulásnak valamint 
az információhoz jutásnak alapintézménye a könyvtár. A kulturális irányítás szándéka a nehéz 
feltételek mellett működő könyvtárfenntartó önkormányzatok támogatottságának javítása, 
érdekeltségük növelése s végső soron az olvasók, a lakosság egész életre szóló kultúrához 
kötődésének elősegítése.
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