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trükköt ismerhet meg az olvasó, amellyel időt spó-
rolhat és elemezheti a használati statisztikákat a jobb 
eredmények elérése érdekében. A megfelelő stratégia 
alkalmazásával, tervezéssel előnyökhöz lehet jutni, 
és napi 5 perc ráfordított idővel már jól lehet gon-
dozni a felületeket.
Az előre megtervezett és elvégzett munka frissé és 
relevánssá teszi oldalainkat a megcélzott közönség 
számára. A kanadai Red Deer College Library cél-
csoportja a felsőoktatásai intézmény minden polgára, 
több mint 8000 hallgató és a kb. 1471 főből álló sze-
mélyzet. A könyvtár több éve üzemeltet Facebook, 
Twitter és Instagram fiókot, valamint egy ideje a 
Snapchaten is jelen van.
A kreatív tartalom előállítása fontos eleme a közös-
ségimédia-jelenlétnek. A megosztott üzenet szöve-
ge és a hozzá kapcsolt kép kiválasztása lényeges a 
közönség elérése szempontjából. A képpel ellátott 
posztokat sokkal többen nézik meg, mint a csak 
szövegeseket vagy csak linket tartalmazókat. Az 
Instagramon például a képnek kell lennie a fő elem-
nek, a Twitteren viszont a rövid szöveg dominál. A 
Snapchaten a legfeljebb 10 mp-es rövid videókat ér-
demes megosztani. A posztokhoz különböző külső 
tartalmakat, pl. blogokat, cikkeket, más Facebook-
oldalakat lehet csatolni.
A felületek megfelelő kezeléséhez jó tervezőeszköz a 
táblázatos formában előállított naptárként is funkci-
onáló közösségimédia-naptár, amely segít a tartalom 
megfelelő szervezéséhez. A könyvtár egy internetes, 
Google formátumú, jól bevált naptársablont alkalmaz 
erre a feladatra. Előnye, hogy jól adaptálható, egyéni 
igényekre könnyen testre szabható, másokkal meg-
osztható. A táblázatban megtalálható a megosztás 
dátuma, a használt közösségimédia-felület, a meg-
osztandó szöveges és képi tartalom és a hozzá kap-
csolódó internetes linkek, egyéb információk.
A tervezés és az előkészítés az egyik legfontosabb 
eleme a hatékony kommunikációnak. Ennek eredmé-
nye, hogy a hallgatóság számára ideális időpontban 

tesszük közzé tartalmainkat. Ennek első lépése az ak-
tuális tanév fontosabb időpontjainak, programjainak, 
tanítási szüneteinek, vizsgaidőszakának áttekintése. 
Ezután az adott időszakokhoz kell hozzárendelni a 
releváns tartalmakat, amelyek a legjobban érdekel-
hetik a közönséget. A legfontosabb információkat 
érdemes megismételni, hogy minél szélesebb körbe 
eljussanak, hiszen sokan csak később csatlakoznak 
az oldalakhoz.
Nem mindig van elég idő az adott napon az oldalak 
friss tartalommal való feltöltésére, ezért érdemes 
különböző eszközöket használni a felületek egy 
helyen való gondozásához. Többféle ingyenes és 
fizetős program is elérhető, a könyvtárban jelenleg 
a Hootsuite-ot használják. Előnye, hogy többféle 
közösségimédia-platform adható hozzá, személyre 
szabható a kezelőfelülete, továbbá időzíteni lehet 
vele a megosztandó tartalmakat.
Igazi időmegtakarító lehetőség a posztok előre meg-
írása és azok beidőzítése, ami az elfoglalt időszakok-
ban is biztosítja az állandó jelenlétet és frissességet 
a felületeken. A Facebooknak és a Twitternek is van 
beépített időzítő funkciója, továbbá a Hootsuite is 
tartalmazza ezt a lehetőséget.
A közönség elérése legjobban az oldalak használa-
ti, kedvelési statisztikáinak elemzésével követhető 
nyomon. Az adatok megismerése által jobbá tehető 
a közösségimédia-jelenlét. A Facebookon lehetőség 
van arra, hogy megismerjük, milyen típusú üzene-
tekre reagálnak legjobban a használók, továbbá meg-
nézhetők a követők demográfiai adatai. A Twitteren 
havi összefoglaló látható arról, hány poszt került ki a 
könyvtár által, és ezeket hányan nézték meg, valamint 
hányszor említették és látogatták meg a felhasználók 
az oldalt. Az Instagramon nemrég vezették be az üz-
leti ügyfeleknek szánt felületet, amely tartalmazza a 
statisztikai modult is. A Snapchaten még nem olvas-
hatunk ilyen statisztikai adatokat.

(Bognár Noémi Erika)

Felhasználók és használat
Általános kérdések
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Koltay Tibor: Data literacy for researchers and data li-

brarians. – Bibliogr. In: Journal of librarianship and infor-
mation science. – 49. (2017) 1., p. 3-14.

Kutatók és adatkönyvtárosok adatírástudása

Adatfeldolgozás; Információs műveltség; Kutató -mint ol-
vasó; Tudományos kutatás
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A tanulmány bemutatja az adatírástudást, és hangsú-
lyozza fontosságát. Az adatírástudás létfontosságú a 
kutatók számára, akiknek adatírástudással rendelke-
ző tudományos dolgozóvá kell válniuk, és a (poten-
ciális) adatkezelési szakemberek számára is. Fontos 
jellemzője az információs műveltséggel való közeli 
kapcsolata és hasonlósága. E tétel bizonyítása érde-
kében a szerző áttekintette az adatok fontosságáról, a 
tudományos kutatások adatintenzív paradgimájáról, 
a kutatók elvárt és valódi viselkedéséről, a kutatási 
adatok kezelésének természetéről, a felsőoktatási 
könyvtárak lehetséges szerepéről, az adatok minő-
ségéről és az adatok idézéséről szóló szakirodalmat. 
Az adatírástudás jellemzőinek leírásán és az ezzel 
kapcsolatos készségek felsorolásán túl a szerző az 
adatírástudás fenomenografikus megközelítésének 
alkalmazását és ennek a digitális bölcsészettel való 
kapcsolatát jelölte meg a további kutatások tárgya-
ként.

(Autoref.)

Lásd még 148

Használat- és igényvizsgálat
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PerSSon, Sassa – SvenninGSSon, Maria: librarians 
as advocates of social media for researchers : a social 
media project initiated by Linköping University Library, 
Sweden. – Bibliogr. In: New review of academic librarian-
ship. – 22. (2016) 2-3., p. 304-314.

Könyvtárosok mint a kutatók közösségimédia-haszná-
latának támogatói: a svédországi Linköpingi Egyetemi 
Könyvtár kezdeményezése

Egyetemi könyvtár; Használói szokások; Információtech-
nológia; Kommunikáció; Kutató -mint olvasó
A Linköpingi Egyetem könyvtárosai segítenek a ku-
tatóknak a területükön bekövetkezett fejleményekkel 
lépést tartani és munkájuk láthatóságát növelni. A 
közösségi média stratégiai, professzionális haszná-
latának a kutató kommunikációs stratégiájának lé-
nyeges részét kellene képeznie. A cikk a közösségi 
média professzionális használatának tudatosságát 
vizsgálja az egyetem kutatóinak körében. A vizsgálat 
kimutatta, hogy a közösségi média használata nem 
volt jelentős; csak nagyon kevesen látták benne a 
lehetőséget. A cikk célja háromszoros. Elsőként az, 

hogy értékelje a közösségi média használatának lehe-
tőségeit a kutatások egyetemen kívülre történő kom-
munikációjának eszközeként. Másodszor egy olyan 
tanulmányt mutat be, amelyben a kutatók közösségi 
médiáról vallott nézetei jelennek meg szemináriumi 
beszélgetések, informális visszajelzések és interjúk 
alapján. (A tanulmány nyolc kutatót érintő esettanul-
mányt használ.) Harmadszor bemutatja azt, miként 
hozott létre az egyetemi könyvtár egy internetes in-
formációs csomagot kutatói közösségimédia-haszná-
latának a támogatására.

(Autoref.)
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PORUBČINOVÁ, Martina: Medzigeneračné a socio-
demografické porovnanie digitálnej gramotnosti detí a 
rodičov na Slovensku In: ITlib. – 19. (2016) 3., p. 36-44.
res. angol nyelven

A szlovákiai gyermekek és szüleik digitális írástudásának 
generációs és szociodemográfiai összehasonlítása

Családi környezet; Felmérés; Gyermek és ifjúsági olva-
sók; Használói szokások; Információs műveltség; Infor-
mációtechnológia; Könyvtártudományi kutatás

A cikk a digitális készségek elsajátításának, alkalma-
zásának életkor szerinti megoszlásával foglalkozik. 
A kutatások kimutatták, hogy a digitális bennszülöt-
tek viselkedése a virtuális világban függ az őket kö-
rülvevő családtól. A cikk arra keres választ, hogyan 
befolyásolja gyermekeik digitális aktivitását a szü-
lők digitális világban való részvétele, beszélhetünk-e 
internet-generációs szülőkről, mennyire határozza 
meg a kor, a végzettség és a szociális helyzet a ge-
nerációs különbségeket.
A 2000 után születetteket tekintjük az első internetes 
generációnak. Szlovákiában az internet elterjedése 
a 90-es évek második felétől 2004-ig tartott, az ez 
idő alatt iskolai tanulmányokat folytató gyerekeket 
tekintjük az első internetes generációnak. Az ő szü-
leik 42–51 év közöttiek,1965 és 1974 között szüle-
tettek, s ők válaszoltak az első internetes generáció 
szülei digitális írástudásának kutatása során. A 35–44 
és 45–54 év közöttiek digitális írástudása 88%-os, 
a 14–34 év közöttiek tudásától 12%-kal tér el. Ko-
rábban a 14–24 év közöttiek digitális írástudása szá-
mított a legjobbnak, 2013-ra azonban már a 14–34 
év közöttiekre volt jellemző. 2011 és 2013 között a 
felnőttek körében 3%-kal javult az írástudás. Ez az 
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első korcsoport, amit az internetes generáció szüle-
inek tekintünk: a gyerekek és a szüleik között nincs 
különbség a digitális írástudás tekintetében.
A szlovák kutatást 28 mutató alapján végezték, és 
3 korosztály adatait (a 14–17, a 35–44 és a 45–54 
évesekét) elemezték. A legjobb eredményt a legfia-
talabbak érték el az internetes bankolás és vásárlás 
kivételével, ami a középső korosztályra volt a leg-
jellemzőbb (35–44). Az adatbázisokban és archí-
vumokban való keresés tekintetében a legfiatalabb, 
bankolásban a közép- és a legidősebb korosztály érte 
el a jobb eredményt. A 28 kompetenciából a legfia-
talabb generáció a számítógépes telepítés, másolás, 
hálózatkezelés, szkennelés, programtelepítési felada-
tok terén a jobb.
A digitális világban való boldogulás, hozzáállás egyik 
fontos része az ún. digitális habitus. Három területe a 
digitális kompetenciák (digitális írástudás), a digitális 
etika és a digitális hozzáállás. A 2013-as kutatások 
igazolták, hogy minél jobbak a diákok otthoni kö-
rülményei (szülők végzettsége, státusza, könyvek), 
annál jobb eredményeket mutatnak a számítógépes 
és információs írástudásban. A felmérés szerint a 
szlovák tanulók 97%-ának van, 3%-ának nincs ott-
hon internete; a saját géppel rendelkezők jobb telje-
sítményeket értek el. A szociodemográfiai tényezők 
Szlovákiában erőteljesen befolyásolják a digitális 
írástudásban a habitus kialakulását. Az alapfokú 
végzettségűek körében a digitális írástudás 63%-os, 
a középfokú végzettségűeknél érettségi nélkül 71%, 
érettségivel 87%, a felsőfokú végzettséggel rendelke-
zők esetén több mint 95%. Ezek az adatok 2011-től 
javultak: a fizikai dolgozók körében 79%-ról 87%-ra, 
az alacsony iskolázottságúaknál 52%-ról 67%-ra, a 
hátrányos helyzetű háztartások esetén 55%-ról 61%-
ra nőttek. Az internet előtti generációk között az idő-
sebbek nem képesek a virtuális világhoz kapcsolódni, 
gyermekeik és unokáik jobban megértetik magukat a 
saját generációjukkal, mint a családdal.
A korábban a pozsonyi általános iskolások körében 
végzett kutatás igazolta, hogy a gyerekek 8,6%-a 
nem használja iskolai tanulmányaihoz az internetet, 
többsége nem ír blogot, és ritkábban használja a 
közösségi hálót, leggyakrabban a Viber, WhatsApp, 
Messenger szolgáltatásait veszik igénybe. Fél–egy 
órára veszik igénybe az internetet tanuláshoz, annál 
több időt töltenek neten szórakozással, közösségi 
csatornákon. Erre a többség napi 2 óránál többet 
szán. Az iskolai végzettség mint szociodemográfiai 
tényező és a családok szociális, gazdasági helyzete 
jelentős mértékben befolyásolja a digitális írástudást. 

A habitus nemzedéki különbsége azt mutatja, hogy a 
gyerekek és szülők digitális írástudása folyamatosan 
közelít egymáshoz; ez a digitális viselkedésben is 
csökkenni fog, és hatással lesz a generációk közötti 
kapcsolatokra az offline térben is. 

(Prókai Margit)
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StanovÁ, Patrícia: Google generácia žije v online svete. 
– Bibliogr. In: ITlib. – 19. (2016) 4., p. 59-65.
res. angol nyelven

A Google-generáció információs viselkedése

Egyetemi hallgató; Felmérés; Használói szokások; Infor-
mációs műveltség

A fiatalok olyan új nemzedékét hívjuk Google-gene-
rá ciónak, akiknek az életébe a születésüktől kezdve 
be épült az internet elérése és technikai változásai, 
ami a generáció információs viselkedését is meg-
határozza.
Információs viselkedésen tágabb értelemben azt a 
tevékenységet értjük, amely az ember információfor-
rásokhoz és információkhoz való viszonyát megha-
tározza. Szűkebb értelemben ez alatt csak az ember 
információkereső tevékenységét értjük. Általában 
azt mondhatjuk, hogy az információs tevékenység az 
ember interakciója az információforrásokkal, amely 
információs környezetben zajlik.
Az információkeresés az információs tevékenység 
leggyakoribb fajtája, az aktív információs tevékeny-
ség része, melynek folyamán az ember információ-
források használatával kapcsolatba lép az információs 
környezettel. A keresés leggyakoribb módja napjaink-
ban az internet használata, ahol sok felesleges talá-
latot is kapunk, ezek ún. vakvágányok, zsákutcák. A 
„Berrypicking” modell azt jelenti, hogy az elektro-
nikus környezetben a keresés nem egyenes vonalú, 
hanem az új információk hatására módosul.
Az információs viselkedéshez kapcsolódik az infor-
mációs hátország fogalma; annak tekintünk minden 
olyan helyet, ahol az ember megfordul, és informá-
ciós viselkedést tanúsít.
A fiatalok információs viselkedése nagyban függ 
in formációs műveltségüktől és az azzal összefüggő 
in formációs kompetenciáktól. Ahhoz képest, hogy 
a Google-generációt hívjuk digitális bennszülöttek-
nek, mert a modern technológiákat nagyon ügyesen 
használják, információs műveltségük viszonylag ala-
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csony szintű: nehezen ismerik föl saját információs 
szükségleteiket, nehezen alakítanak ki információs 
stratégiát, problémáik vannak az információ meg-
bízhatóságának és relevanciájának megítélésében, 
az internet működésével kapcsolatos mélyebb isme-
reteik hiányosak.
A Google-generáció az 1993 után születettek köre, 
akik abban a világban nőttek föl, ahol az internet do-
minál. Információs viselkedésük kutatásában abból 
indulunk ki, hogy egyetlen információforrásuk az 
internet, melyen felületesen keresnek, gyakran vál-
togatva az online dokumentumokat. Előfeltevésként 
kényelmesség, gyorsaság, a kritikus gondolkodás 
elégtelensége, a nem formális információs hátor-
szág intenzív használata és a mediális multitasking 
jellemzi őket.
A disszertáció keretében végzett kutatást kérdő-
íves felmérés előzte meg, mely a szlovák Google-
generáció információs viselkedését kutatta. A 60 kér-
dőívből 52 válaszadóé érkezett be, a válaszok négy 
kérdéscsoporthoz kapcsolódtak. A kérdések érintették 
az interneten eltöltött idő hosszát, a párhuzamos mé-
diahasználatot, az ebből eredő érzelmeket, a Google 
preferálását az iskolai tananyaghoz és a személyes 
információkhoz, a Google-találatok relevancia- és 
megbízhatósági értékelését.
A válaszadók 15–18 év közöttiek, 80%-uk férfi volt. 
Az első kérdéskör eredménye szerint csupán 17% tölt 
naponta 5 óránál több időt a számítógépnél. A választ 
némileg módosíthatja a mobil eszközök (tablet, tele-
fon) internetezésre való használata. 46%-uk két órá-
nál kevesebbet tölt számítógépnél naponta.
A párhuzamos médiahasználat minden válaszadónál 
igazolódott, legmagasabb arányban a közösségi csa-
tornák alkalmazása (74,5%) volt jellemző. A párhu-
zamos médiahasználat 63% számára jelent pozitív 
emocionális élményt. A válaszadók 84%-a nyilat-
kozta, hogy elsődleges információforrása a Google 
az iskolai tanulmányokhoz, és 71% esetében a szemé-
lyes információkhoz is. A megbízhatóság kérdésében 
csupán 14% válaszolta, hogy mindig elhiszi, amit a 
Google-ban talál, a többiek egyedileg ellenőrzik a 
találatok valódiságát.
A szlovák Google-generáció az előzetes kutatás sze-
rint naponta 2 órát tölt a számítógép előtt, legalább 
két további médiumot használ eközben (mobiltelefon 
és közösségi háló), minden információt a Google-
ban keresnek, azok megbízhatóságát egyedileg el-
lenőrzik.

(Prókai Margit)
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taylor, arthur – dalal, Heather A.: Gender and infor-
mation literacy : evaluation of gender differences in a stu-
dent survey of information sources. – Bibliogr. jegyzetek-
ben In: College & research libraries. – 78. (2017) 1., p. 
90-113.

A nemek közötti különbségek egy hallgatói információs 
műveltségi felmérésben

Egyetemi hallgató; Felmérés; Használói szokások; Infor-
mációkeresés; Információs műveltség; Nőolvasó

A New Jersey államban működő Rider Egyetemen 
felmérést végeztek az alapképzéses hallgatóknak az 
internetes információforrásokhoz való viszonyáról.
A válaszadók közül 129 volt férfi, akiknek a többsé-
ge üzleti tanulmányok szakra jár. A 257 nő többsége 
pedagógiai szakos. Naponta többször használja az 
internetet a férfiak 94%-a és a nők 88%-a. A férfi-
ak 11%-a, a nők 2,44%-a kizárólag a Google vagy 
az Ask.com használója. A nők hajlamosabbak arra, 
hogy a keresőmotorok ötnél több oldalát nézzék 
meg. A találatok megbízhatóságának megítélésében 
szignifikáns volt a különbség a férfiak és a nők kö-
zött. Az előbbiek 71,43%-a általában megbízható-
nak tartotta a találatokat, míg az utóbbiak 55,1%-a 
gondolta ezt így.
Dolgozatírási feladatok esetében a férfiak 13,22%-a 
nem aggódott amiatt, hogy elég forrást használ-e fel, 
míg a nők 5,13%-a látta így. Szignifikáns különbség 
volt a minőségi cikkek felhasználása iránti igényben 
(nők 83,76%, férfiak 64,46%).
Összességében elmondható, hogy az információs 
műveltségnek ezen részterületén nem jelentéktelenek 
a nemek közötti különbségek. A nők sokkal igénye-
sebben válogattak, mint a férfiak, akik sokkal ma-
gabiztosabbnak mutatkoztak a keresési eredmények 
hitelességének és pontosságának megítélésében. Ez 
megegyezik más felmérések eredményeivel.
Más, a nemek közötti különbségeket vizsgáló ku-
tatások azt mutatták ki, hogy a nők gyakrabban 
használják az internetet szórakozásra, míg a férfiak 
inkább a híreket és az üzleti információkat keresik. 
Ezzel szemben egy másik tanulmány szerint a nők 
gyakrabban látogatják az egyetemi oldalakat, míg a 
férfiak előnyben részesítik a videókat és hangfelvé-
teleket nyújtó szórakoztató oldalakat. Megint mások 
azt találták, hogy a nők ritkábban keresik az ingyenes 
oldalakat, viszont használják a könyvtárak által elő-
fizetett információforrásokat, míg a férfiak kedvelik 
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az olyan nem hagyományos szolgáltatásokat, mint 
a Wikipédia.

(Koltay Tibor)

Lásd még 175, 201

Olvasás
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CaMPana, Kathleen [et al.]: early literacy in library sto-
rytimes : a study of measures of effectiveness. – Bibliogr. 
In: The library quarterly. – 86. (2016) 4., p. 369-388.

Korai tudásfejlesztés könyvtári mesefoglalkozásokon: a 
hatékonyság mérése

Felmérés; Gyermekolvasó; Hatékonyság; Ifjúság nevelé-
se olvasásra; Mese

Az amerikai könyvtárosok a gondozókkal együtt or-
szágszerte azon fáradoznak, hogy bevonják a gyerme-
keket korai műveltségi programjaikba. Mindazonáltal 
a könyvtárak által nyújtott korai írástudási programok 
többnyire a kutatások által nem dokumentáltak, kü-
lönösen kvantitatív módszerekkel nem. Az Értékes 
kezdeményezések a sikeres korai tanulási munkához 
programot (Valuable Initiatives in Early Learning 
that Work Succesfully = VIEWS2) arra tervezték, 
hogy a kisgyermekek olvasási programjai hatékony-
ságának mérésére kidolgozott új módszereket tesz-
teljék (a születéstől az óvodáig) úgymond kísérleti 
kialakítású vegyes módszerekkel. A kutatók az első 
évben két innovatív eszköz segítségével gyűjtöttek 
adatokat. 120 könyvtár mesefoglalkozásain közel 
1440 gyermeket figyeltek meg 0-tól 5 éves korig. 
Az egy év adatainak elemzése korrelációt mutatott 
a meseprogram korai írástudási tartalma és a gyer-
mekek viselkedése között. Ezek az eredmények azt 
jelzik, hogy azok a kisgyermekek, akik részt vesznek 
könyvtári mesefoglalkozásokon, a foglalkozások alatt 
reagálnak a korai írástudási tartalmakra.

(Autoref.)
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taBernero Sala, rosa – Calvo valioS, virginia: 
Book-trailers as tools to promote reading in the framework 
of the web 2.0. – Bibliogr. In: New review of children’s lit-

erature and librarianship. – 22. (2016) 1., p.53-69.

A könyvtrailerek mint az olvasásnépszerűsítés eszközei 
a Web 2.0 korában

Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Gyermekolvasó; 
Ifjúság nevelése olvasásra; Irodalompropaganda; Mese; 
óvodás

A könyvtrailer olyan, a filmelőzetesek jellegzetes-
ségeit magán viselő marketingeszköz, amelyet a 
kiadók a könyv népszerűsítésére használnak a kor-
társ digitális környezetben. A szerzők jelen kutatá-
sukban arra keresik a választ, hatékony módszer-e 
a könyvtrailerek közös megtekintése az óvodás- és 
kisiskoláskorú gyermekek olvasásra nevelésében és 
irodalmi kompetenciájuk fejlesztésében.
A kutatás első fázisa a könyvtrailer fogalmi meghatá-
rozása és a tárgy leszűkítése volt. Erre azért volt szük-
ség, mert az interneten számtalan gyerekkönyvekről 
szóló videó kering, akár maga a könyv beszkennelt 
oldalainak kisfilmmé alakítása. Ezzel szemben a 
könyvtrailer olyan videoformátumú, a kiadó által 
interneten terjesztett, szöveget, képet és zenét vegyítő 
műfaj, amely a filmelőzetesekhez hasonlóan rövid, 
tömör, érdekfeszítő, kifejező és fragmentált. A szer-
zők meglátása szerint az illusztrált gyermekkönyvek 
eleve adott multimedialitásuk miatt különösen alkal-
masak könyvtrailerek elkészítéséhez. A könyvtrailert 
Gérard Genette elmélete nyomán a szöveg epitextusai 
közé sorolhatjuk (a műre kívülről utaló szövegek 
közé), amely tartalmazza azokat a kötelező eleme-
ket, amelyeket a fikció „kellékeiként” azonosítunk: 
szerző, cím, cselekmény, fő- és mellékszereplők, 
helyszín stb. A cikk szerzői ezért azt állítják, hogy a 
könyvtrailer az irodalmi kompetencia elsajátításának 
eszköze lehet.
A kutatás második fázisa egy kis létszámú csopor-
ton végzett empirikus vizsgálat volt: a 2012/2013-as 
tanévben, Spanyolországban, egy 5 és egy 10 fős, 
3–6 éves gyerekekből álló óvodás csoportnak pe-
dagógusuk levetítette néhány előre kiválasztott me-
sekönyv trailerét, megbeszélték a látottakat, majd a 
nevelő felolvasta magát a mesét is, amit szintén sza-
bad beszélgetés követett. Végül a gyerekek közösen 
elkészítették egy általuk kitalált mesének a trailerét 
is. A kutatás anyagát a foglalkozásokról készített 
felvételek, a pedagógusok munkanaplói és a velük 
a kísérlet elején, közepén és végén készített interjúk 
szolgáltatták. Az így nyert adatok azt bizonyítják, 
hogy Sipe (2008) az irodalmi megértésre alkalma-
zott öt kategóriája közül a gyerekek reakciói az 



Könyvtári Figyelõ 2017/3 481

analitikus, intertextuális és performatív értelmezést 
tükrözik. Azaz el tudják különíteni a könyvtrailer 
elemeit, felismerik, hogy a könyvre utal, de nem 
azonos vele, és értik a célját. A saját könyvtrailer el-
készítése pedig a kreativitást megmozgatva mélyíti 
el az irodalmi diskurzussal kapcsolatos jártasságukat. 
A legfontosabb azonban, hogy a gyerekeket ugyan 
nagyon megragadták a könyvtrailerek, de rögtön a 
könyv iránt tanúsítottak érdeklődést, és a beszél-
getések középpontjában mindvégig a könyv állt: a 
könyvtrailernek sikerült a könyvhöz kedvet csinál-
nia. Mindezt a kísérletben részt vevő pedagógusok is 
így látták, és nagyon hasznos eszköznek értékelték a 
könyvtrailereket, amelyeket a jövőben is szeretnének 
használni az olvasásra nevelésben.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az empirikus 
kutatás igazolta a szerzők hipotézisét: a könyvtrailer 
multimedialitása és digitális jelenléte okán hatékony 
eszköz a Web 2.0 korában az olvasásnépszerűsítés-
ben. Mivel az általa hagyott narratív hézagok kitöl-
tése aktivitást, jelentésképző és értelmező művelete-
ket és kreativitást követel, befogadása, illetve a saját 
könyvtrailer elkészítése hozzájárul a gyerekek irodal-
mi kompetenciájának fejlesztéséhez az „iskola 2.0” 
interaktív keretei között. A kutatás igazolta, hogy a 
könyvtrailerek célközönsége nemcsak a gyerekeket 
foglalja magában, hanem a közvetítő szerepet ellátó 
pedagógusokat is, akik fel tudják használni azokat a 
foglalkozásokon, és a trailer megtekintése után értő 
olvasókként tudják ajánlani a könyveket a gyere-
keknek. Ugyanis, mint azt e kutatás is bizonyította, 
a trailer csak a kedvcsináló szerepét tölti be, amely 
elvezeti a leendő olvasót a könyvhöz.

(Szabó Piroska)

Használók képzése
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anGell, Katelyn – BoSS, Katherine: Adapting the 
Amazing Library Race : using problem-based learning in 
library orientations. – Bibliogr. In: College & undergradu-
ate libraries. – 23. (2016) 1., p. 44-55.

Probléma-központú felhasználóképzés az Amazing 
Library Race vetélkedő alkalmazásával

Egyetemi könyvtár; Használók képzése -felsőoktatásban; 
Játék; Vetélkedő

Az Amerikai Egyesült Államokban, a Long Island 
Egyetem Brooklyni Campusán új típusú, a problé-
maalapú tanulásra épülő foglalkozásokon vezetik be 
az elsőéves hallgatókat a könyvtár használatába. Ez 
az Amazing Library Race (ALR), amelynek alapja a 
2001-ben bemutatott The Amazing Race televíziós 
valóságshow. A hagyományos felhasználóképzés-
sel szemben (és azt kiegészítve) nemcsak előadások 
hangoznak el, hanem maguk a hallgatók szórakoztató 
formában fedezik fel a könyvtárat. A képzés peda-
gógiai alapja a probléma-központú (problémaalapú) 
tanulás és a gamifikáció (a játékosítás), azaz játékok 
és játékelemek alkalmazása volt.
Az eredeti ALR olyan feladatokat tartalmazott, mint 
egy könyv megtalálása a polcokon, haiku írása vala-
melyik szolgáltatásról, és kérdések megválaszolása 
tájékoztatási források segítségével. A Long Island-i 
változat logó létrehozásával kezdődött, és az eredeti 
játékhoz hasonló feladatok (keresés a katalógusban és 
bibliográfiai adatbázisban, olvasójegy használható-
ságának felderítése, könyv- és DVD-borító rajzolása 
stb.) megoldásával folytatódott. A résztvevőket arra 
ösztönözték, hogy szükség esetén vegyék igénybe a 
könyvtárosok segítségét. Az értékeléshez kidolgozott 
szempontrendszer a hallgatók egymással és a könyv-
tárosokkal való együttműködését, a könyvtári közös-
ségi oldalak használatát és a foglalkozások hosszát, 
valamint azt vizsgálja, hogy mennyire sajátították el 
a tudnivalókat.

(Koltay Tibor)
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elliS, Claire – JohnSon, Frances – ROWLEy, Jenni-
fer: Promoting information literacy : perspectives from UK 
universities. – Bibliogr. In: Library hi tech. – 35. (2017) 1., 
p. 53-70.

Az információs műveltség népszerűsítése az Egyesült 
Királyság egyetemein

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használók képzése -felső-
oktatásban; Honlap; Információs műveltség

Az egyetemi könyvtárak arra törekednek, hogy az 
információs műveltség oktatásának vezető intézmé-
nyei legyenek. Annak kiderítésére, hogy ez milyen 
mértékben van így, 2015 elején 133 brit egyetem 
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Információelôállítás, -megjelenítés  
és -terjesztés

könyvtárának nyilvános weboldalain végzetek tar-
talomelemzést. Vizsgálták a küldetésnyilatkozato-
kat, a stratégiai terveket, a felhasznált információs 
műveltségi modellt vagy keretrendszert, az informá-
ciós műveltség értékelésének módját és eszközét, 
valamint oktatását.
Az egyetemek 85,7%-a népszerűsíti weboldalán 
valamilyen mértékben az információs műveltséget 
legalább a fenti öt kategória valamelyikében. Csupán 
17,3% hivatkozik valamelyik modellre vagy keret-
rendszerre, 15,3% mutatja be információs műveltségi 
irányelveit, 9% a hallgatók információs készségé-
nek értékelésének módját. Az információs művelt-
ség oktatása (főként online formában) a weboldalak 
84,2%-án jelenik meg, azonban 52,6% csak egy-két 
aspektusával (leginkább az információkereséssel és 
a hivatkozással) foglalkozik. A legtöbbet használt 
információs műveltségi modell a SCONUL (Nagy-
Britannia és Írország nemzeti és egyetemi könyvtá-
rainak egyesülete) által kidolgozott Seven Pillars, 
azonban ennek részesedése is csak 10,5%, mivel az 
öt brit modell (a SCONUL modell mellett az ANCIL-
curriculum, a CILIP modell, valamint a skóciai és a 
walesi keretrendszer) közül egyik sem domináns a 
brit felsőoktatásban.

Az egyetemek 36,1%-a szerepelteti könyvtárának 
valamelyik kulcsdokumentumában az információs 
műveltséget. Ez azt mutatja, hogy az információs mű-
veltség előmozdítása a könyvtárosok feladata, viszont 
sikere nagyban függ attól, hogy ebbe a munkába be 
tudják-e vonni az oktatókat, és azok mennyire látják 
a könyvtár elkötelezettségét.
Ha az egyetemi könyvtárak az információs műveltség 
oktatásának fő propagálói és megvalósítói akarnak 
lenni, akkor aktívabban kell ezt megmutatniuk web-
oldalaikon. Érdemes volna a keresés és a hivatkozás 
mellett az információs viselkedés más aspektusaira 
is több figyelmet fordítani, valamint az információs 
műveltség oktatását és értékelését közelebb hozni az 
egyetemeken folyó oktatás egészéhez.
A könyvtárak közötti együttműködés érdekes mo-
delljét jelentheti az Amerikai Egyesült Államok 
egyetemi könyvtárainak gyakorlata, ahol egy közös 
információs műveltségi keretrendszer (az ACRL ál-
tal kiadott Az információs műveltség és kompetencia 
követelményrendszere a felsőoktatásban) használata 
nagyban segíti az együtt gondolkodást.

(Koltay Tibor)

Lásd még 150, 193

Adatbázisok
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Audiovizuális, elektronikus,  
optikai információhordozók
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Információ- és kommunikációs  
technológia

197/2017

SMith, Felicia a.: Should libraries even consider hacking 
back if attacked? In: Computers in libraries. – 37. (2017) 
1., p. 14-16.

Foglalkozzanak-e a könyvtárak a visszatámadás gondo-
latával, ha hackelés áldozatává váltak?


