Péterfi Rita
A könyvtárhasználati szokások alakulása a számítógép- és az internethasználat
tükrében
1. Bevezetés
Elıadásomban a számítógép- és az internethasználat könyvtári vonatkozásait kívánom
bemutatni, az Országos Széchényi Könyvtár és a TÁRKI 2005-ben folytatott közös
kutatásának adataira támaszkodva. Bár ezt megelızıen Magyarországon 2000-ben zajlott
országos olvasásvizsgálat, mégis az elmúlt években végbement technológiai változások
indokolttá tették az ismételt adatfelvételt. Fontos még megemlítenem, hogy mind a minta
választásának, mind nagyságának (3674 fı) köszönhetıen meglehetısen nagy pontosságú
adatok állnak rendelkezésünkre.
Kutatásunk középpontjában - melyet Nagy Attilával közösen végeztünk - a következı
kérdések állnak: a könyvtár milyen módon és mértékben képes szolgálni az embereknek az
életben való boldogulását; tud-e, képes-e megfelelı segítséget nyújtani a hozzáfordulóknak,
kinek-kinek a saját problémája megoldásában. (Beleértve a különbözı korú, nemő,
foglalkozású, iskolai végzettségő, az ország különbözı régióiban és a különbözı típusú
településeken élıket.)
2. A kérdés háttere: A Bourdieu-féle kulturális tıke fogalma
A 20. század egyik legnagyobb - a kultúra kérdését vizsgáló - elméletalkotója Pierre
Bourdieu volt.. Azáltal, hogy újraértelmezte a tıke fogalmát, s bevezette a kulturális tıkéét,
olyan perspektívából közelítette meg a kérdést, melyre korábban nem volt példa. Tételében
szakít azzal a közkelető szemléletmóddal, amely szerint az iskolai siker vagy sikertelenség
egyrészt a természetes „képességekre”, másrészt a „humán tıkére” vonatkozó elméletek
elıfeltevéseire vezethetık vissza. Az iskolai sikert mint egy speciális profitot értelmezi,
amelyet a különbözı társadalmi rétegek és osztályok gyerekei az iskolai piacon elérhetnek, s
ezt a kulturális tıkének a különbözı osztályok és rétegek közti elosztására vonatkoztatta.
A kulturális tıke sajátossága - azon belül is az inkorporálté -, hogy felhalmozása a
legkorábbi gyermekkortól megkezdıdik, valamint hogy csak azokban a családokban megy
akadálytalanul és idıveszteség nélkül végbe, amelyekrıl elmondható, hogy olyan erıs
kulturális tıkével rendelkeznek, hogy az egész szocializációs idıszak egyben felhalmozási
idıszak is. Ebbıl következik, hogy a kulturális tıke a legleplezetlenebb átörökítési forma is.
Bourdieu ehhez kapcsolódó felvetése, hogy a kulturális tıke az egyes generációk közötti
átadódás közben kumulálódik.
A rendelkezésünkre álló adatok vizsgálatakor elsısorban az a kérdés fogalmazódik
meg, hogy a Bourdieu által konstruált tétel igaznak bizonyul-e a mai Magyarországon.
Létezik-e kulturális felhalmozódás, összeadódnak-e ezen javak, s lesznek-e a javakhoz való
hozzáférés szempontjából elınyösebb helyzetben lévık, s van-e esélyegyenlıség a kultúra
terén?
Széles körben ismertté vált az úgy nevezett Wisconsin Modell, amelynek legfontosabb
megállapítása szerint a mért képességeknek az iskolai teljesítményre, a származásnak pedig
elsısorban az iskolai aspirációkra van jelentıs, mondhatni meghatározó erıvel bíró hatása.
Érdekes ugyanakkor, hogy a foglalkozási karrierben és sikerben a szellemi képességeknek
csak másodlagos a szerepe, és az életpálya során az iskolai végzettség, azaz Bourdieu
terminológiája szerint az intézményesült kulturális tıke szerepe válik elsıdlegessé.
Ha az iskolarendszer mőködésére közvetlen hatással nem is bírunk, azonban a
könyvtár mint intézményrendszer számos olyan eszközt ismer és kínál a társadalom számára,
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melynek használatával képes lehet az iskolai rendszerbıl adódó egyenlıtlenségek
kompenzálására. Régóta megfogalmazott gondolat, hogy a könyvtár éppen semlegességével,
azzal, hogy az oda betérıkkel szemben nem támaszt például - az iskoláéhoz hasonló -, a
teljesítményre vonatkozó elvárásokat, de nagy produkciófelületet biztosít és rendelkezik az
értékelési mezık kitágításának lehetıségével, alkalmassá válhat számos olyan tevékenységre,
amelyet más intézmények nem képesek megvalósítani. Éppen ebben a semleges helyzetben
rejlik a könyvtár ereje.
3.Az adatokról
A bemutatásra kerülı táblázatok egyrészt a könyvtár felıl, másrészt a géphasználat
felıl közelítik meg a kérdést. A könyvtárhasználatra vonatkozóan 3 kérdést tettünk fel,
melyek:
1. a könyvtári tagságra,
2. a könyvtári szolgáltatás igénybe vételére és
3. a könyvtárlátogatás gyakoriságára vonatkoztak.
A géphasználat esetében
1. a számítógép-használatra, valamint
2. az internethasználatra voltunk kíváncsiak.
A következıkben a fentebb említett kérdéskörök kereszttábláiból mutatok be néhányat.
3.1.A könyvtári tagság és a számítógép- illetve internethasználat összefüggései
A rendelkezésünkre álló adatokból láthatjuk, a lakosság 35 százaléka tekinthetı
számítógép-használónak (1. számú táblázat). Tehát a géphasználat közelítıleg 2/3:1/3 a nemhasználók javára. Errıl a 2/3-ról elmondható, hogy jellemzıen könyvtárat sem használ. Az
összes megkérdezett 62 százaléka a "soha nem" és a "jelenleg nem könyvtár- és számítógéphasználók" két cellájában található. Velük szemben áll az a 10 százaléknyi csoport, akik mind
az intézményt (a könyvtárat), mind az eszközt (a számítógépet) használják.
1. számú táblázat
Számítógép-használók könyvtári tagság szerinti százalékos megoszlása
(3661 fı = 100 %)

Soha nem volt könyvtári
tag
Most nem tag, de
régebben az volt
Jelenleg tag: egy
könyvtárban
Jelenleg tag: több
könyvtárban
Összesen

Számítógépet használ
nem
igen
37,1
7,4

Összesen
44,5

24,7

19,2

44,0

2,4

6,8

9,2

0,3

2,0

2,3

64,7

35,3

100

A számítógép-használókat 100 százaléknak tekintve - tehát ebben az esetben a 100 %
valójában a lakosság 35 %-át jelenti - (összesen 1290 fı a 3661-bıl) azt tapasztaljuk, hogy a
géphasználat nem jelent egyben automatikus internethasználatot is. Tudjuk, hogy manapság is
sokan vannak olyanok, akik esetleg már otthon rendelkeznek géppel, de internetes
hozzáférésük még nincs. İk azok, akik szövegszerkesztésre, játékra használják a gépet, vagy
munkájuk elvégzéséhez szükség van az eszközre, ellenben az internet még nem jelent meg az
életükben. Azonban az internetezésre vonatkozó oszlopokat alaposabban megvizsgálva
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láthatjuk (2. számú táblázat), hogy itt megfordul az arány, mert míg a géphasználóknak
csupán 1/3-áról mondható el, hogy a világhálóhoz nincs közük, 2/3-uk különbözı
rendszerességgel ugyan, de használója az internetnek.
Azonban mindössze 20 százaléknyian vannak azok, akik internetet is használnak és
könyvtárnak is beiratkozott tagjai.
2. számú táblázat
Internetezık könyvtári tagság szerinti százalékos megoszlása
(1290 fı = 100%)
Szokott internetezni
Összesen
nem
igen
8,7
12,1
20,8
Soha nem volt könyvtári
tag
20,2
34,3
54,6
Most nem tag, de
régebben az volt
3,5
15,6
19,1
Jelenleg tag: egy
könyvtárban
0,5
5,1
5,6
Jelenleg tag: több
könyvtárban
32,9
67,1
100
Összesen

3.2. A könyvtári szolgáltatás és a számítógép- illetve internethasználat összefüggései
Számunkra az egyik legizgatóbb kérdés a könyvtári szolgáltatással foglalkozó volt.
Mindösszesen 12 %-nyian vannak azok, akik szokták a könyvtár "áldásait" élvezni, 88% azok
aránya, akik nem részesednek ebbıl. (3. számú táblázat) A Bourdieu-féle kulturális tıkére
vonatkozó elképzelések itt igazolódni látszanak. Ugyanis a lakosságnak több mint 60
százaléka sem gépet, sem könyvtárat nem használ, tehát mindazon a manapság már
alapvetınek tekintett, az információs és kommunikációs eszközök (IKT) által elérhetı
információtól elesik, mely a hétköznapi tájékozódásnak, informálódásnak forrását jelenti.
(Mert tudjuk, hogy a tömegkommunikáiós eszközök az információk egy másik köréhez
nyújtanak hozzáférést.) Mondhatjuk, hogy könnyen helyettesíti egyik a másikát. Ha nem
rendelkezünk saját eszközzel, majd ott vannak a közösségi hozzáférések. Vagy nem kell a
könyvtár, hiszen a gép már mindent pótol. Azonban azok, akik a mindkét lehetıség adta
feltételekkel élnek, azok tudják igazán, hogy egyik sem jelent teljes megoldást. Ennek
ellenére mindössze a kérdezettek alig egytizedérıl mondható el, hogy tudatában van ennek, s
él is a lehetıséggel, vagyis a számítógép-használat mellett könyvtári szolgáltatásokat is
igénybe vesz. Pedig lenne miért szakemberek segítségét kérni, hiszen a könyvtárosok olyan
speciális, az információkeresésre vonatkozó tudással rendelkeznek, mely igénybevétele nélkül
fontos és releváns információktól eshetünk el. A könyvtárosok adatbázis-ismeretét,
keresésben való jártasságát csak kevesek tudása közelíti meg, s a többség mégsem használja
ki azt a többlettudást, amely a könyvtárakban pedig mindenki számára elérhetı lenne.
3. számú táblázat
Számítógép-használók könyvtári szolgáltatás igénybe vétele
szerinti százalékos megoszlása
(3648 fı = 100 %)
Szokott számítógépet
használni
Vett igénybe
bármilyen
könyvtári

nem

nem

igen

61,8

26,2

3

Összesen

88,0

igen
Összesen

3,0
64,8

9,0
35,2

12,0
100

A következı adatok ne tévesszenek meg senkit. Ha figyelmesen olvassuk a
táblázatokat, láthatjuk, hogy itt ismét 100%-nak a számítógép-használókat tekintjük, tehát a
népesség 35 %-ára vonatkoznak összesen. (4. számú táblázat) Ezért tapasztaljuk azt, hogy az
internetet és könyvtárat is használók cellájában 45%-os arányt látunk feltüntetve. S itt nı meg
igazán azok aránya, akik internetet ugyan használnak, de a könyvtár szolgáltatásaira nem
tartanak igényt. Érdemes lenne bennük is tudatosítani a tényt, hogy a könyvtárak számos
olyan szolgáltatással rendelkeznek, melyek ıket is segíthetnék. Az internetet jól ismerık és
használók egy bizonyos körében él az a képzet, amely szerint a világhálón minden információ
megtalálható. És valóban beláthatatlan annak mennyisége, de nem árt tudatában lenni, hogy a
megbízhatóság, a hitelesség és a teljesség fontos szempontok. Meg kell tanulni válogatni, s
ismerni kell, hogy mely esetekben érdemes a hagyományos dokumentumtípusokhoz nyúlni, s
mikor jutunk elırébb, ha az internetet választjuk. Meg teszünk-e mindent annak érdekében,
hogy eljussunk szolgáltatásainkkal a rendszeresen a világhálót használók egyre növekvı
táborához? Leginkább a fiatalokban, az iskolásokban kell tudatosítani az eszközök
másságából és az általuk elérhetı információból adódó különbségeket. Egyik eszköz nem
feltétlenül váltja ki a másikat. Könyvtárosoknak, tanároknak és szülıknek együtt kell
segíteniük a keresést, megmutatni a lehetıségeket, megfelelı feladatokat adva, és a
mindennapi problémák megoldásánál alkalmazva a megfelelı eszközöket.
4. számú táblázat
Internetezık könyvtári szolgáltatás igénybe vétele
szerinti százalékos megoszlása (1281 fı = 100 %)
Szokott internetezni
Vett igénybe
bármilyen
könyvtári
szolgáltatást az
utóbbi 12
hónapban?
Összesen

Összesen

nem

igen

nem

29,3

45,0

74,3

igen

3,7
33,0

21,9
67,0

25,7
100

3.3. A könyvtárlátogatás gyakorisága és a számítógép- illetve internethasználat
összefüggései
Következı táblázataink a könyvtárba járás gyakoriságát és a számítógép- illetve
internethasználat összefüggéseit mutatják be. Az adatok itt se tévesszenek meg senkit. A
100% az egyik esetben 449, míg a másikban 337 fıt jelent. Azonban jól látható, hogy a
számítógép-használat az esetek zömében egyben könyvtárba járást is jelent. Azonban a
válaszadók negyede bár használ számítógépet, könyvtárat nem. (5. számú táblázat)
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5. számú táblázat
Számítógép-használók könyvtárlátogatás gyakorisága szerinti megoszlása
(100 % = 449 fı)
Szokott számítógépet használni
az utóbbi 12
hónapban egyszer
sem
Milyen gyakran jár
Ön könyvtárba? évente
félévente
negyedévente
havonta
hetente
hetente többször
Összesen

Összesen

nem

igen

0,4

2,4

2,9

1,8
2,2
5,1

3,1
6,7
12,5

4,9
8,9
17,6

10,7
3,6
1,1
24,9

30,3
14,5
5,6
75,1

41,0
18,0
6,7
100

Ezen adatok tükrében válik igazán érdekessé a könyvtárhasnálat és az internet
összefüggéseit bemutató táblánk. Láthatjuk, hogy azok, akik bármilyen gyakorisággal, de
használnak internetet egyben könyvtárlátogatóknak is mondhatók. Vagyis akik tisztában
vannak azzal, hogy mit tud, mire használható a gép, hogy mely pontokon egészítik ki vagy
helyettesítik egymást, azok közül kerülnek ki az intézmény és a világháló kínálta elınnyel
élni tudók. İróluk mondható el, tudatos használók illetve felhasználók, akik egyben ismerıi
is lehetıségeknek. És ha a kapott adatokat a minta egészére vetítjük, akkor válik láthatóvá,
hogy a felnıtt népességnek alig 8 %-ának (egész pontosan 7,8 %-ának) esetében beszélhetünk
a kulturális javak kumulálódásáról. Tehát igen vékony az a réteg, amely részesedik ezen
javakból. S mi történik a maradékkal? Vagyis a többséggel, hiszen ık több mint 90 %-ot
tesznek ki.
6. számú táblázat
Internetezık könyvtárlátogatás gyakorisága szerinti százalékos megoszlása
(100 % = 337 fı)
Szokott internetet használni?
nem
1,2

igen
2,1

3,3

évente
félévente
negyedévente

0,6
2,4
2,4

3,6
6,5
14,2

4,2
8,9
16,6

havonta
hetente
hetente többször

6,8
0,9
0,6
14,8

33,5
18,1
7,1
85,2

40,4
19,0
7,7
100

az utóbbi 12 hónapban
egyszer sem
Milyen
gyakran jár
Ön
könyvtárba?

Összesen

Összesen
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4. Összegzés
Az adatokból jól látható, hogy a szakirodalom által digital divide, azaz digitális
szakadék, késıbb digitális megosztottság néven leírt jelenség a 21. század eleji
Magyarországon is jelen van. A kulturális javak kumulálódásával a hozzáféréssel rendelkezık
elınyei tovább növekedtek azokkal szemben, akik mindezen javakkal nem rendelkeznek. A
megosztottság szélesedésének oka abban keresendı, hogy a hátránnyal bíró csoporthoz képest
az elınyös helyzetben lévık nagyobb ütemben fejlıdnek, vagyis a köztük lévı távolság, a
megosztottság nem csökken. Különösen jelentısek ezek a hátrányok a kistelepülésen élık
esetében.
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