
Az ELTE BTK Informatikai és Könyv-
tártudományi Intézet szervezésében
2012. április 19-én az Egyetemi Könyv-
tárban került sor Ragnar A. Audunson
elõadására. Audunson, az Oslo and
Akershus University College of Applied
Sciences tanára, az EUCLID volt elnöke,
a magyar érdeklõdõknek az utóbbi hat
évben végzett kutatásait ismertette. 

Szögi László, az Egyetemi Könyvtár
fõigazgatója, az egybegyûltek köszönté-
se után felelevenítette, hogy az oslói
egyetemi könyvtár tavaly ünnepelte fenn-
állásának kétszázadik évfordulóját. Kiszl
Péter (intézetigazgató, ELTE Informati-
kai és Könyvtártudományi Intézet) beve-
zetõje a téma gyakorlati alkalmazhatósá-
gát emelte ki, mivel a norvég kutatás 
segítséget jelenthet a többfunkciós
könyvtárak számára a felhasználók meg-
õrzésében. 

Ragnar A. Audunson Public libraries
as meeting places (A nyilvános könyvtá-
rak mint közösségi terek) címmel tartotta
meg elõadását. Barátné Hajdu Ágnes, a
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyu-
la Pedagógusképzõ Kar Könyvtártudo-
mányi Tanszékének vezetõje a fordítás
mellett magyarázatokkal, magyar szak-
irodalmi utalásokkal segítette a téma fel-
dolgozását. A PLACE projekt (Public
Libraries – Arenas for Citizenship, Nyil-
vános könyvtár – színtér a lakosságnak)
alapgondolata, hogy a könyvtár teret en-
ged a multikulturális találkozók számára.
Egyre nagyobb az igény az olyan hely-
színekre, ahol eltérõ kultúrához tartozó
emberek találkozhatnak, tanulhatnak

egymásról és egymástól, és tiszteletben
tarthatják egymást. A bevándorlók szá-
mának növekedése és a kultúrák találko-
zása megállíthatatlan folyamat, és egy-
ben nagy lehetõséget jelent a könyvtárak
számára. 

Oslóban a lakosság 25%-a multikul-
turális háttérrel rendelkezik, és ennek a
25%-nak a nagy része nem nyugati gyö-
kerekkel bír. Bizonyos városrészek eseté-
ben az arány az 50%-ot is eléri. Ez a több
kultúrájú háttér nemcsak etnikai értelem-
ben jelentkezik, hanem generációk és
más társadalmi csoportok különbözõ kul-
túráját is magában foglalja. Ennek fényé-
ben nagy fontosságot nyer az, hogy a
könyvtárakat mindenki igénybe veszi.
Felmerül a kérdés, hogy a könyvtárak ho-
gyan támogathatják a különbözõ csopor-
tok közötti kommunikációt. Az ehhez
kapcsolódó vizsgálatokhoz a hátteret a
norvég kutatási tanács biztosította több
intézmény bevonásával. 

A kutatás egyik szociológiai kulcsfo-
galma a társadalmi tõke, amely a társa-
dalmi bizalom mértékét jelzi. Ez a biza-
lom az alapja a demokráciának és a tár-
sadalmi fejlõdésnek. A fõ kérdés, hogy a
könyvtárak hogyan tudnak hozzájárulni 
a társadalmi tõke növeléséhez. A társa-
dalmi tõke két típusa közül a csoportok
között megjelenõ (bridge) kapcsolatok-
ban tudnak segítséget nyújtani ezek az
intézmények. A másik kulcsfogalom a ta-
lálkozási hely. Ebbõl intenzív és kevésbé
intenzív típusokat különböztetnek meg.
Elõbbibe az elsõdleges érdeklõdés men-
tén megjelenõ helyeket, utóbbiba a má-
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sodlagos és sokadlagos érdeklõdés hely-
színeit értik. Az alacsony intenzitású 
találkozási helyek ideálisak csoportok
közötti kapcsolatok építésére; ilyen hely-
színeken nyílik lehetõség arra, hogy az
eltérõ csoportok megtanulják egymást el-
fogadni. Ezek a helyek nem spontán ala-
kulnak ki, de a könyvtárak segítséget
nyújthatnak a helyszín biztosításával,
megteremtésével.

A kutatásban Lyn Lofland amerikai
szociológus elméletét alkalmazták.
Lofland koncepciója három kategóriát
különböztet meg: public realm (nyilvá-
nos zóna), parochial realm (helyi zóna)
és private realm (személyes zóna). 
A nyilvános zónában, például a tömeg-
közlekedés során, idegen emberekkel lé-
tesítünk felszínes kapcsolatot. A helyi
zónában, például a lakóközösségünkben,
kicsit közelebbi, de nem személyes a
kapcsolat. A személyes zónához a baráta-
inkkal, családtagjainkkal történõ találko-
zások tartoznak. A könyvtárban a fel-
használók elõször csak a nyilvános zóna
szintjén vesznek részt. A késõbbi haszná-
lat során az intézmény segíthet nekik be-
kapcsolódni programokba, közösségek-
be, és így átléphetnek a helyi zónába, 
végül pedig olyan mély kapcsolatok
épülhetnek, amelyek a személyes zóná-
ban jelentkeznek. 

A vizsgálat során kb. 700 fõs mintán
két nagyobb adatfelvételt hajtottak végre
2006-ban és 2011-ben. Emellett felhasz-
nálták a könyvtárak társadalmi szerep-
vállalását vizsgáló nemzeti jelentést, 
illetve a bevándorló nõk és a könyvtár
kapcsolatát vizsgáló felmérést. Megnéz-
ték az online könyves közösségeket is,
ahol magyar példát is vizsgáltak a
moly.hu révén. A felmérések eredményei

közül az elõadó kiemelte, hogy a felhasz-
nálók 28%-a beszélget ismeretlennel 
a könyvtárban. Az aktív könyvtárhaszná-
lók körében ez az arány 2006-ban 44%,
2011-ben 48% volt. Ez azt támasztja alá,
hogy a könyvtár találkozási helyként is
mûködik. Bár a könyvtárakat inkább a
felsõ társadalmi réteghez tartozók veszik
igénybe, találkozási helyként éppen az
alacsonyabb társadalmi státusú felhasz-
nálóknak jelentõs, mivel egyenlõ bánás-
módban részesülnek és „elvegyülhetnek”
a többi felhasználó között. 

A vizsgálatban a könyvtár mint szín-
hely az alábbi aspektusokban merült fel:
vásárcsarnok-agora; olyan hely, ahol ta-
nulhatnak egymástól az emberek; nyilvá-
nos tér; közös tevékenység helyszíne; le-
hetõség virtuális találkozásra. Rákérdez-
tek arra is, hogy a felhasználók milyen
tevékenységet végeznek ténylegesen a
könyvtárban. Ezt kiegészítették hetven
óra megfigyeléssel három, eltérõ jellem-
zõkkel rendelkezõ oslói közösségben. Az
eredmények szerint a könyvtárat fõleg
magánjellegû célokra veszik igénybe,
azonban ez gyakran átvált valamilyen
kommunikációra. Az igénybe vett szol-
gáltatások nagyon széles skálán helyez-
kednek el, a kávézástól, beszélgetéstõl
egészen a kölcsönzésig. A megfigyelések
alapján megállapították, hogy a felhasz-
nálók nagy gyakorisággal váltogatják a
szerepeiket a könyvtárban: egy látogatás
alkalmával barátként, kutatóként, állam-
polgárként is végeznek tevékenységet és
vesznek igénybe szolgáltatásokat. 

Az elõadó zárásként felhívta a hallga-
tóság figyelmét az Erasmus-program-
ra, amelynek keretében magyar hallgatók
is bekapcsolódhatnak a további kuta-
tásokba. ■
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