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Bevezetés 

Az információszerzésben jóval többről van szó, mint valaminek a praktikus 

megtudásáról. Általánosságban valaminek a meghaladása a cél, s végső fokon a túlélés, a 

szellemi halál legyőzése. Az információközvetítő könyvtáros jelentéssel bíró cselekedetének 

fontossága éppen ebben rejlik.  

A tudássá alakítható ismereteket, az egyedi jelentésbe fordítható műalkotásokat a 

könyvtárban egy viszonyrendszeren keresztül kapjuk meg. A könyvtár közvetítő szervezet. A 

közvetítés tere, eszközei, szakmai protokollja mint megújulni szükséges tényezők mellett ott 

van az állandó keret, az információszerző – átadó viszony. Hatalmi viszonyok, speciális és 

háttértudások vagy éppen intellektuális hiányok, értékrendek, kulturális meghatározottságok 

gyakran változó formái sem homályosíthatják el a lényeget: a könyvtárban az egyik ember 

kapcsolatba lép a másik emberrel. 

 

Az értekezés felépítése, kérdéskörei 

A bevezető fejezet kijelöli az értekezés határait, felvázolja célkitűzéseit, felállítja a 

hipotéziseket, ismerteti az alkalmazott módszereket és áttekinti a témakör szakirodalmát. A 

második fejezet annak tudatában tárgyal bizonyos antropológiai aspektusokat, hogy ez a 

szemlélet a munka egészét áthatja. A harmadik fejezetben a könyvtár fogalmának 

értelmezésével, hasonlatvizsgálatokkal, karikatúra-elemzésekkel azt térképezzük fel, hogyan 

gondolkodunk a könyvtárról. A negyedik fejezetben könyvtár szakos hallgatók 

könyvtárképének szimbolikus tartalmait vizsgáljuk. Az ötödik fejezet a könyvtár jelentés- és 

jelviszonylatait járja körül. A hatodik fejezet, többek között esetleírások elemzésével, az 

információközvetítés interakcióit kutatja. 

Az értekezés fő kérdésköre a könyvtár antropológiai aspektusai. Az antropológiai szemlélet 

mint kitüntetett szemlélet annak az eszköze, hogy partikuláris értelmezéseket kiindulási 

pontnak tekintve beszéljünk dolgozatunk tárgyáról, a könyvtárról mint szociokulturális 

világról. Egyik mellék kérdéskörként vizsgáljuk a könyvtár jelentés- és jelviszonylatait. 

Fontosnak tartjuk a reflexiókon keresztüli vizsgálatot, a kommunikációs folyamatok 

észrevételezését, ezért további mellék kérdéskörként kutatjuk a könyvtár párbeszédes 

kapcsolatainak szimbolikus tartalmát. Vizsgálódásunk elsődleges terepéül a mai 

magyarországi nyilvános könyvtárak szolgálnak.  
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Célkitűzések 

1.Új látásmód felvázolása: Az értekezésben arra vállalkozunk, hogy egy új látásmód 

felvázolásával ember és könyvtár viszonyát foglaljuk szintézisbe két fő megközelítési pont: a 

szimbólumok és az emberi kapcsolatok nézőpontjából. 2.Célunk, hogy a nyelvi 

jelhelyettesítőn mint szimbólumon túl a jelképeket használó (szimbolikus) közlésmód 

kifejezésre jutását is kutassuk. 3.Elemezni az információközvetítő folyamat szimbolikus 

dimenzióit, ugyanis a kézikönyvek részletesen tárgyalják a keresési stratégiákat, az 

információmenedzselési technikákat, de alig a megértés és az értelmezés folyamatát. 

4.Munkánk megírásával hozzá kívánunk járulni annak a megerősítéséhez, hogy a 

szimbolizáció összeköti a könyvtárosokat és a könyvtárhasználókat. Támaszt szeretnénk 

nyújtani az információközvetítés „név nélküli mestereinek” az önazonosításukhoz, és 

ösztönzést adni a funkció-meghatározások érvényességének kitágításához annak kifejtésével, 

hogy tevékenységük több mint tranzakció.  

 

Alkalmazott kvantitatív módszerek 

Kérdőíves felmérés, szakirodalmi források, egyéb szövegek, pl. karikatúrák 

könyvtárképének feltérképezése. Hasonlat- és szimbólumgyűjtések a könyvtárról.  

Kérdőíves vizsgálatunkban, mely a könyvtárképet, a könyvtár szimbolikus olvasatát kutatta 

21 kérdés megfogalmazásával, 508 fő magyarországi könyvtárszakos hallgatót (I. éves és 

végzős) kérdeztünk meg. Véletlen kiválasztásos, élőszavas megkérdezéssel tudakoltuk a 

könyvtárfogalom jellemző összetevőit. Random walking módszerrel a könyvtár fogalmat 

képviselő intézményekre kérdeztünk rá 100 fő felkeresésével. 218 karikatúrát elemeztünk a 

azzal a céllal, hogy szó szerint képet kapjunk arról, miként képeződnek le ebben a műfajban 

a könyvtári interakciók. Több mint 800 hasonlat elemezésével azt kívántuk bemutatni, hogy a 

könyvtár hasonlatai nem egyszerűen nyelvi szövegek, hanem a státus és a minősítés elemein 

nyugvó rendszer jelenségei. 

 

Alkalmazott kvalitatív módszerek 

Közegbe olvadó külső megfigyelés és résztvevő megfigyelés a mindennapi 

gyakorlat részeseként. Mindkét megfigyelés elemző megfigyelés. Egy kísérletben három főt 

kértünk fel ugyanannak a könyvtárnak a jelolvasatára. Az információközvetítés 

esetleírásaival és elemzéseivel a működéssel, a könyvtáros-felhasználó kapcsolatrendszerével 
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összefüggő tényrögzítéseken túl kölcsönhatások, jellemzők bemutatása volt a célunk. Két 

olvasószolgálatos könyvtárossal készítettünk mélyinterjút. Hipotézisfeltáró interjúra került 

sor a kérdőíves vizsgálat egyik kérdésére adott válaszok hátterének kutatása során. 

 

Az eredmények bemutatása 

Értekezésünk minden fejezete annak bizonyítéka, hogy a könyvtár emberközpontú. 

Kontaktus intézmény, kapcsolatokban létezik: könyvtár, könyvtáros, könyvtárhasználó 

egymást teremtik meg. 

Az információközvetítési illetve a történeti adatok új jelentést kaphatnak a közös emberi 

vizsgálatával, a könyvtár értelmezési- és jelenközpontú nézetből való vizsgálatával. 

Munkákkal bemutattuk, hogy a könyvtár működése olyan kulturális szöveg, amely nemcsak 

az instrumentális és pragmatikus tevékenységéről ad hírt, hanem a szimbolikusról is. A 

könyvtárak jelentéseket hoznak létre, illetve jelentéseket tükröznek A könyvtár nemcsak 

tényleges igénybevevőihez, a társadalomhoz is szól, a direkt módszereken kívül jelekkel, 

szimbólumokkal. 

A könyvtár jelolvasatát vizsgálva arra az eredményre jutottunk, hogy minél jobban ismeri 

valaki a könyvtár önmagáról küldött jeleit, annál hangsúlyosabbak lesznek ezek közül a 

közvetlenül az emberektől érkezők, a kapcsolatokban rejlők. 

Könyvtár működési helyzeteit kutatva - a célkitűzések és a hipotézisek mentén - arra az 

eredményre jutottunk, hogy bennük a társadalom és a közösségben élés természete is 

kirajzolódik. Munkánk adalék egy olyan továbbkutatható gondolatkörhöz, melyben 

párhuzam vonható a könyvtár társadalmi szerepvállalása és a szimbólumoknak a 

gondolkodásban betöltött szerepe között. 

 

A hipotézisek értékelése és a tézisek megfogalmazása 

 

1. Az ember interpretálásának egyik eszköze a könyvtár.  

Vizsgálva a könyvtár fogalmi struktúráit, jelentéseit, értékvonatkozásait, 

információközvetítői eseményeit megtapasztaltuk: a könyvtárról lehetetlen úgy írni, hogy 

egyúttal ne az emberről, a társadalomról szóljon. Megállapíthatjuk, hogy a könyvtárról szóló 

adatok valójában emberi eseményekről szólnak. A könyvtár bármely aspektusa (története, 

feladata, működése, létformája) az emberről ad jelentést.  
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Munkánk annak bizonyítéka, hogy a könyvtár értelmezhető jel az emberről. A könyvtár az a 

kontextus, amelyből kiolvasható az ember. 

Tézis 

A kultúrantropológia számára gazdag kutatási terepül szolgál a könyvtár. Azt állítjuk, 

hogy minden könyvtár bizonyos értelemben az ember világának leképeződése. Ha a 

könyvtárról írunk, az olyan absztrahálás, amellyel valójában az embert vizsgáljuk. Ha 

pedig a könyvtárhoz kötődő emberi cselekedeteket és gondolatokat értelmezzük, akkor 

tudjuk igazában a könyvtár mivoltát, működését megérteni. Az emberlét alapvető 

jelentését árnyaljuk a könyvtárban rejlő sokrétűség megmutatásával. 

A könyvtár kulcsszimbóluma nem a tudás, az információ, a könyv, a megőrzés, hanem 

az ember. 

 

 2. A könyvtár fogalom értelmezése, hasonlatokon keresztüli megközelítése során 

átörökített koncepciók jelennek meg, de feltételezzük, hogy a diplomaszerzés előtt álló 

könyvtárszakos hallgatók hasonlattartalmaiban meghatározóan benne vannak a web- 

és webkettes technológia ismeretéből fakadó jelentésárnyalatok.  

A hipotézis nem nyert megerősítést Az elvárt eredményhez képest az egy hónapja könyvtár 

szakon tanuló, a nyugdíjas könyvtáros és a más foglalkozásúak hasonlatai nem térnek el 

karakterisztikusan. Sommásan állítva: cserélhetők a hasonlatminták. Ennek magyarázatát 

abban látjuk, hogy a hasonlítók bár eltérő aktivitással és stratégiával kötődnek a könyvtárhoz, 

de kulturálisan behatárolt eszményeket, átörökített elképzeléseket vesznek mintául, így 

olvasataik hasonlóságokat mutatnak. Mondhatjuk tehát, hogy a könyvtár legalább annyira 

eszme, mint aktív gyakorlat. Ezt bizonyították a kérdőívekből, karikatúrákból, 

szerepértelmezésekből kiolvasható átörökített koncepciók. A könyvtár szakos hallgatók 

vezető hasonlítása („a béke szigete”) arra utal, hogy a múlthoz kötődő szimbólumokat 

szívesen hívják elő a fogalom értelmezéséhez. Azonban éppen a hipotézis igazolatlansága 

erősített meg minket abban, hogy tekinthetünk az eredményre abból a nézőpontból is, hogy a 

könyvtár legalább annyira aktív gyakorlat, mint eszme. Vagyis a hipotézis teljesületlensége 

abból fakad, hogy a könyvtár szakosok által hozandó új tudáselemek még nem kapcsolódnak 

össze a gyakorlattal. A mindennapok munkatapasztalatai, szerepértelmezései nem 

megkerülhetők. Konklúziónk szerint valóban erős a társadalmi, kulturális átörökítés hatása, 

lásd az angol nyelvterület hasonlatmintáját jellemző „közösségi erőforrás” formulát, de azt is 



6 

 

megállapíthatjuk, hogy a könyvtárosképzésben több figyelmet kellene fordítani a 

könyvtárkép, könyvtároskép kialakítására, a könyvtáros identitás megalapozására. Arra, 

hogy a múltba nyúló hasonlat elemek mellett a hallgatók leljenek biztos fogódzkodót a 

digitális kultúra által megváltoztatott könyvtár képében is.  

Tézis 

A könyvtárról látszólag korlátlan számban sorolhatók fel értelmezhető tények, azonban 

a legkreatívabb és legszemélyesebb jelentést közvetítő eszközök is egy 

alapkoncepcióból, a könyvtárhoz fűződő társadalmi nézetrendszerből sarjadnak. Aki 

egyénileg akarja azonosítani a könyvtárat, annak először el kell fogadnia a 

társadalomban átörökített szimbolikus koncepciót, az ősalakot a könyvtárról.   

 

3. Azt a nézetünket kívánjuk alátámasztani, hogy a könyvtár által használt jelkészlet 

mögött több rejlik, mint a működés praktikuma. A szakma bármely jele egyidejűleg 

tekinthető működésre orientált korlátozott kódnak és tágas közlési formának. A 

könyvtár jelei kifejezési módok a társadalom felé, önmagáról. 

Amikor sorra vettük a könyvtár jelkészletét, mindig többnek mutatkoztak, mint csupán a 

működés praktikumának kódjai. A jelek egyszerre kapcsolódtak a mindennapok 

tevékenységi területeihez, és egyszerre fedeztük fel bennük a kommunikációs közösség 

számára létrehozott közlést, a használó közösség számára közvetítendő üzenet. A könyvtár 

jelei a használat eszközei, de még inkább a könyvtár és ember közötti kommunikáció 

elsajátításának eszközei. A könyvtárolvasatok vizsgálata azt a hipotézisünkből következő 

gondolatot hitelesítette, hogy azok értik meg a könyvtár jeleit, akik sajátosságait megérteni 

törekednek, illetve azok, akik a jelek közegében gyakran mozogva nemcsak a végeredmény 

felől közelítenek a jelekhez, nemcsak visszafelé olvassák a könyvtár közléseit, hanem előre 

megírt válaszként tekintenek a jelekre.  

Tézis 

A könyvtár által használt jelkészlet üzeneteket, kapcsolatokat egyszerűsít le kódokká, 

ugyanakkor a kódok, jelek kapcsolatokat kínálnak fel az ember és a könyvtár között. 
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4. Az információközvetítés vizsgálata alkalmas terepül szolgál arra, hogy 

tevékenységében megragadható legyen a könyvtár értelmező (szimbolikus) 

antropológiai természete.  

Esetleírások elemzései bizonyították, hogy az információközvetítésre felkérő mondattal 

elindul egy folyamat, számos mindennapi rutin cselekvéssel, de a végeredmény, az 

információ átadása szimbolikus közlés is. Üzenete, hogy könyvtár és a könyvtáros 

megszólítható, képes a válaszra. Az információközvetítés jelentéseket közvetít arról, mit 

jelent könyvtárhasználónak, könyvtárosnak lenni, hogyan lehet e közben egymást megérteni, 

együttműködni. A könyvtári interakciókban láthatatlanul ott van a társadalom nézete az 

információról, megszerzésének fontosságáról, a könyvtár erőforrásairól, a könyvtáros 

felhatalmazottságáról, tekintélyéről, szakavatottságának megítéléséről. Ugyanígy az 

információt kérő kiszolgáltatottságáról, megrendelői pozíciójáról. Amikor valaki könyvtári 

információközvetítésben részesül, akkor annak párbeszéde, és cselekvéssora ebbe a 

kontextusba ágyazódva valósul meg, kap realitást, és e viszonyok jelennek meg 

szimbolikusan. 

Két, eredetileg nem hipotetizált folyománya is született az értelmező antropológiai 

megközelítésnek: 

 A szerep-meghatározások és a szerephasonlítások kutatásával egy értelmezési 

hálót nyújthatunk át, amelyben az egyes elemek azonos interpretációt jelenítenek meg. 

Amikor a könyvtárosokat arra kértük, írják le információközvetítői szerepüket, illetve 

hasonlítsák más szerepekhez, akkor világosan kiolvasható lett az elemekből mind a közös 

értelmezési keret, mind az egymáshoz hasonlítottak rokon interpretációja. Az értekezés 

vonatkozó megállapítási a következő altézissé állnak össze: 

A szerepmeghatározások és a szerephasonlítások nemcsak felsorolások 

egymásutánisága, értelmezési hálót is alkotnak. Minden elem kapcsolatba hozható a 

másikkal. Ugyanazt az interpretációt jeleníti meg például a „segítés” szerepe és az 

„ügyfélszolgálati munka” rokon tevékenysége vagy a „keresési technika átadása” 

szerepe és a „pedagógus” foglakozása. 

 A könyvtáros értelmező tolmácsa és közvetítője az általa kezelt 

dokumentum/forrás és információhalmaznak. 

Az információközvetítés módja (lehetősége, párbeszéde) kifejezi az emberek közötti 

viszonyt, és megjeleníti azokat a fogalmakat, szimbólumokat, amelyek segítségével 
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értelmezhetővé válik ez a viszony. Bebizonyosodott, hogy a könyvtáros megértő 

interpretátorként, értelmező tolmácsként szolgáltat. Az információközvetítésben mindig 

benne van a „másik”, s a könyvtáros értelmező tevékenysége a könyvtárhasználó bevonását 

is szolgálja.  

Tézis 

Az információközvetítési folyamat szándékát, célját, döntéseit, cselekvéseit, 

viselkedéseit értelmezve a könyvtár természetét formázzuk meg. Szimbolikusan a 

könyvtár léte, státusza, kapcsolatai, elfogadottsága, tulajdonságai mutatkoznak meg az 

információközvetítés során. 

 

Összegzés 

A könyvtár létjoga olyan megalapozott, rendszere olyan nélkülözhetetlen, 

működése olyan evidens, hogy az egyes típusok autonómiája, eszközeinek pragmatikája, 

publikumának szélesedése, szolgálattételeinek stílusfordulatai működése értelmét nem tették 

mássá négy és félezer év óta. Könyvtáron azt a képződményt értjük, melynek az 

információközvetítés, az információhoz való hozzáférés biztosítása az egyik lényegi 

rendeltetése, s mely tevékenység az emberi kapcsolatok által determinált processzus. A 

könyvtár emberi kapcsolatai nem csupán narratív, anekdotikus elemek. Rendszert alkotnak. 

Benne a funkciók és attitűdök, szolgáltatások és magatartásformák olyan integrációja valósul 

meg, melyben nem beszélhetünk rendszerszerű működésről (gyűjteményépítés, rendszerezés, 

feltárás, szolgáltatás) az emberi tényezők és e működés viszonylatai komplexitásának 

figyelembevétele nélkül. A használat a működés teremtő, építő tényezője. A könyvtárosság a 

könyvtárhasználókhoz való viszony által kap értelmet, a könyvtár a használóival együtt jön 

létre. A könyvtár a gyűjtés, az őrzés igényéből alakult ki, érdemében azonban dialógus 

azokkal, akik felkeresik.   
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