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A használók képzésének jelentős hagyomá
nyai és ennek nyomán jól bevált formái és tema
tikái léteznek az USA-ban. Ez nemcsak abban 
mutatkozik meg, hogy 1987-ben 15. alkalommal 
rendeztek konferenciát e témában, hanem az el
hangzott előadások és a bemutatott anyagok is 
ezt tükrözik. Itt már nem az volt a fő kérdés, hogy 
kik és mit tanítsanak, hanem az, hogy hogyan. A 
módszerek sokféleségének bemutatása, és a mi
nőség kapta a fő hangsúlyt ezen a konferencián.

Az első előadás azt a kérdéskört feszegeti, 
hogy mi hozhat igazán eredményt az oktatásban. 
Az a feltételezés, hogy a tanuló tanul, miközben 
az okatató tanít, szépen, de hamisan cseng. Hi
szen azok a diákok, akik aktív részesei a tanulási 
folyamatnak, lényegesen többet tanulnak, mint a 
passzív befogadók. Hatékonyabb az oktatás, ha 
a diákoknak lehetőségük van a gyakorlásra és a 
tanultak alkalmazására. Az ösztönző tényezők 
között szerepel még a magasra állított mérce is, 
amihez a diákok megpróbálnak felnőni.

Az oktató oldaláról nézve, meghatározó az a 
légkör, amit maga körül kialakít. Minden attól 
függ, hogy a tanár hogyan tudja „tálalni” az elsa
játítandó anyagot, hogyan sikerül „nyitogatni a 
tudás kapuit” a tanítványok előtt. Döntő fontos
ságú az egyszerű, mindenki számára közérthető 
nyelvhasználat, hiszen a terminológia egyértelmű 
ugyan a szakembereknek, de idegenül cseng a 
kívülálló számára. A tanárok oktatóként értékköz
vetítő, ill. értékfejlesztő szerepet is betöltenek, 
mert a szakma iránti hitük és elkötelezettségük 
sugárzik munkájukból. A szerző önvizsgálatra 
szólítja fel a tanárokat megkérdezve, vajon ren
delkeznek-e mindazokkal az ismeretekkel, ké- 
pességekkel/készségekkel, amelyek elengedhe
tetlenek egy jó előadó számára?

Az előadás passzív befogadásra készteti a 
hallgatóságot. (Optimális esetben a hallgatók 
10%-a emlékszik a hallottak főbb pontjaira és ösz- 
szefüggéseire; 40%-uk valamire, ami megragadta 
a figyelmüket, ill. amit volt mihez kapcsolniuk, 
míg és a fennmaradó 50%-uk semmire sem em
lékszik, állapítja meg Edward D. Starkey, majd 
ezen túlmenően azt állítja, hogy egy sikeres(ü) 
könyvtári előadásnál is nagyjából hasonló ará
nyok figyelhetők meg.
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Defining and applying effective teaching strategies for 
library instruction : Papers presented at the Four
teenth [Fifteenth] Library Instruction Conference held 
at Ohio State University /  ed. by Mary Beth Bunge, Te
resa B. Mensching. -  Ann A rbor: Pierian, 1989. -  
VII, 133 p. -  (Library orientation series; 18.)

Ha egy előadás jól előkészített, jól szerkesz
tett, és előadásmódja érdekes, még azok a hall
gatók is kellemes benyomással távoznak, akik 
semmire sem fognak emlékezni. Ha a könyv
táros-előadónak sikerült megnyernie a hallgató
kat, lehetséges, hogy ennek hatására a későbbi
ekben a hallgatók könyvtári olvasóként is bátrab
ban fordulnak segítségért a könyvtároshoz.

A szerző felsorolja a jó előadás ismérveit: 
legfontosabb a tartalom és a stílus (forma) egy
sége. A tartalmi teljesség érdekében nem árt képi 
megjelenítést is alkalmazni kiegészítésül a mon
dandó alátámasztására. Az írásvetítő, a dia stb. 
használata vagy valamely könyv, esetleg folyóirat 
bemutatása az előadás hatásának növelésére, 
szolgál, nem pedig a mondandó pótlására. Az 
előadónak a hallgatóságra tett benyomása -  öl
tözéke, megjelenése, beszédstílusa, metakom
munikációs készsége -  épp olyan fontos, mint 
előadásának tartalma. Szó esik még az ideális 
könyvtáros-előadóról, aki egy olyan oktató, aki 
vállalkozik arra, hogy egy nem különösebben ér
dekfeszítő témát úgy állítson össze és úgy adjon 
elő, hogy elbűvölje hallgatóságát.

Figyelmet érdemel, az a könyvtárosok szá
mára tervezett belső átképzési program, amely

két lépcsőben kívánja felkészíteni a gyakorló 
könyvtárosokat az oktatásra. A program egy el
méleti, módszertani bevezetőből és egy gyakor
lati részből áll. Minden résztvevő fejlődését egyé
nileg kívánják nyomon követni a különféle tanítá- 
si/tanulási szituációkon keresztül. Optimális 
esetben minimum 4, maximum 12 fő vehet részt 
egy ilyen továbbképzésen. Attól függően, hogy a 
résztvevők milyen tanítási gyakorlattal rendelkez
nek, változik a tananyag. A kezdők e tanulási fo
lyamat egészét végigjárják, míg a gyakorlattal 
rendelkezők pedig inkább tapasztalatcsere for
májában bővítik ismerettárukat. A sikeres prog
ramhoz szükség van egy irányítóra, aki felelős a 
tényleges program végrehajtásáért, egy koordi
nátorra, aki a szervezési, ügyintézési teendőket 
látja el, eszközökre, attól függően, hogy mit akar
nak bemutatni, ill. használni; és megfelelő körül
ményekre, ahol adottak a nyugodt munkavégzés 
feltételei. Modern technikai eszközök és külső 
előadók megszerzése növelheti a program költ
ségeit, ezek leszámításával azonban minimális 
ráfordítással megszervezhető egy belső átképzé
si program.

Több írás témája az oktatás értékelése. A tel
jesítménymérő értékelés ugyanis a tanárt és a 
diákot egyaránt olyan vizsgahelyzetbe hozza, 
ami nem ad hű képet a valódi teljesítményről és 
mindkét fél számára lehetőséget teremt a torzí
tásra. Hatásosabb a formatív értékelés, aminek 
célja az oktatási folyamat minőségi javítása. Ez 
egyfajta közvetlen, vagy közvetett visszajelzés. A 
visszajelzések vonatkozhatnak ismeretekre 
és/vagy véleményekre, attitűdökre. Formái a kér
dőív, a megfigyelés, a felmérés, az elő- és utó
teszt.

Számos speciális csoport számára készített 
programot mutattak be a résztvevők. Ilyen példá
ul az egyetemi titkároknak és a kiegészítő sze
mélyzetnek tartott orientációs program; a hátrá
nyos helyzetűeknek adható lehetőség, vagy a 
határ- ili. új szakterületek kutatói számára terve
zett képzési forma. Ez utóbbi csoport azért érde
kes, mivel saját szakterületüknek még alig van 
irodalma. Ilyen esetben történeti megközelítésből 
kell kiindulni: hogyan, miből fejlődött ki a szakte
rület; majd el kell jutni a kulcsszavak meghatáro
zásáig. A kötet bőséges mintaanyag-gyűjteményt 
tartalmaz. Találhatunk itt mintát a tananyagszer
vezéshez, tematika-készítéshez csakúgy, mint 
forgatókönyvet a különféle tanítási segédletek 
készítéséhez. Az értékeléshez szükséges külön-
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féle formák és megoldások szép számmal várják 
az adaptálni vágyó hazai szakembereket.

A használók képzésének népszerűsítésére 
helyet kapott a könyvben néhány levél-minta, 
plakát és szórólap is.

Ha valaki ezek után behatóbban kíván foglal
kozni e területtel, bőséges tematikus elrendezésű 
bibliográfia ad iránymutatást a továbblépéshez. A 
konferencia résztvevőiről közölt név- és címjegy
zék a kapcsolatfelvétel lehetőségét is megadja.

Téglási Ágnes

Az olvasásszociológiáért

Az olvasásszociológiáért főcímet viseli az a 
tanulmánygyűjtemény, amely az 1980-as évek 
végén írott munkák alapján szembesít a francia 
olvasáskutatás utóbbi évekbeli eredményeivel, 
hiányosságaival és problémáival. J. Bahloul, 
Barbier-Bouvet, Roger Chartier, a Magyarorszá
gon leginkább ismert és értékelt Jacques Leen- 
hardt, továbbá Danielle és Francis Marcoin, P. 
Parmentier, M. Peroni, A. Provansal, B. Willemin 
szellemi hozzájárulásával és Martin Poulain* irá
nyításával született meg a kötet.

Mi az olvasásszociológia, mi tartozik vizsgá
lódási körébe, milyen módszerekkel közelíti meg 
az olvasás jelenségkörét? A hagyományos disz
ciplínáknak is időről időre fel kell tenniük az alap
kérdéseket, egy ilyen rövid múlttal rendelkező tu
dománynak pedig kiváltképp. Az olvasásszocio
lógusok „Gogol köpenye" Waples és Berelson: 
Mit jelent az olvasás az embereknek? (What 
reading does to people?) c. a harmincas évek 
végén született műve volt.

A ki, mikor, mit olvas kérdések megválaszolá
sán nem könnyű túljutni, de a kvantitatív olva
sásszociológia kettősségét tudomásul kell venni
ük a kutatóknak, azaz meg kell értenük az embe
rek választásait és választ kell adnuk arra a 
kérdésre is: hogyan, miként olvasnak.

A francia kutatók ezt tudva, a tanul
mánykötetet a jelenlegi állapot meghaladására

* Martin Poulaint időközben az IFLA kutatói kerekasztal
elnökévé választották.

Pour une sociologie de la lecture : Lectures et lecte- 
urs dans la France contemporaine /  sous la direction 
de Martine Poulain avec la collaboration de Joelle 
Bahloul, Jean-Francois Barbier-Bouvet... -  Cercle de 
laLibraire, Paris, 1989. -  (Collection bibliotheques). -  
241 p.

tett kísérletnek szánják. Nem ismertetem a kötet 
valamennyi tanulmányát, inkább az olvasásszo
ciológia alakulásában általam fontosnak ítélt 
problémákról szólok, vagy azokról a tanul
mányokról, melyekhez hasonló vizsgálatok Ma
gyarországon is zajlottak.

A könyv változását éppen az jellemzi, hogy 
ez a változás nem a világ változásával egyidőben 
történik. P. Chartier és P. Bourdieu szerint ezért 
izgalmas kutatni a nyomtatott anyagot, a könyvet 
és az olvasást, mint a kulturális gyakorlat egyik 
jellemzőjét.

Martin Poulain másodelemzésében rávilágít 
három különböző kutatás adatainak -  a SOF- 
RES, a GALLUP és a „Franciák kulturális gyakor
lata” -  ellentmondásaira, végül az utóbbit fogad
ja el megbízhatónak, mely 130 kérdés mentén 
4000 15 évnél idősebb embert vont vizsgálódási 
körébe. Ez a minta hozzávetőlegesen jellemzi a 
társadalom szocio-demográfiai szerkezetét. Az 
olvasás megoszt, állapítja meg a szerző, mint
hogy a megkérdezettek 26%-a egyáltalán nem 
könyvolvasó, 28%-a 1-10 könyvet olvas évente, 
25,5%-a 1-2 könyvet és 18,5%-a több mint két 
könyvet havonta.
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