Külföldi folyóirat-figyelő

A feldolgozó munkatársak nyelvtudása az
amerikai felsőoktatási könyvtárakban

Feldolgozó munka; Felsőoktatási
Nyelvismeret -könyvtárosoké; Pályázat -állás
betöltésére

A cikk egy olyan vizsgálatot ismertet, amely
'a zt elemezte, hogy milyen terminológiát használ
nak a felsőoktatási könyvtárakban a feldolgozók
tól megkívánt idegennyelv-ismeret különböző
szintjeinek megjelölésére. A cikk kritikusan elem
zi ezt a terminológiát, majd kifejezéseket és
meghatározásokat javasol a szabványos termi
nológiát elősegítendő, amelyet használni lehetne
a felsőoktatási könyvtárak álláshirdetéseiben és
munkaköri leírásaiban.
(Autoref.)

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Használat- és igényvizsgálat
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EWERT, Gisela: Dér gewandelte Benutzer:
Alptraum
oder
Herausforderung?
Eine
Momentaufnahme zum Benutzerverhalten in
ausgewáhlten
Bibliotheken
dér
neuen
Bundeslánder = Buch Bibi. 44. Jg. 1992.
10/11.no. 930-936.p.
Rés. angol nyelven.

93/186

JANIK, Sophie: Embauche de personnes
handicapées dans les bibliothéques = Doc.Bibl.
38.vol. 1992. 3.no. 155-160.p. Bibliogr. 16 tétel.

A megváltozott használó: rémálom vagy kihí
vás? Pillanatfelvétel a használók viselkedé
séről az új szövetségi tartományok kivá
lasztott könyvtáraiban
Használói szokások; Könyvtárszociológia

Rés. angol és spanyol nyelven.

Testi és szellemi fogyatékosok alkalmazása a
könyvtárakban
Munkabér, alkalmazás; Személyzet

A szerző szeretné felhívni a könyvtárvezetők
figyelmét a hátrányos helyzetűek alkalmazására.
Rövid munkajogi bevezető után szakirodalmi
szemlét ad közre, majd ismerteti a Québec tarto
mánybeli Hátrányos Helyzetűek Hivatala foglal
koztatási programjait és a korlátozott funkciókkal
bíró alkalmazottak képességeit, és biztat a hát
rányos helyzetűek alkalmazására.
(Autoref.)

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Az NDK-NSZK határok megnyitása után az
NDK könyvtárosai keserűen tapasztalták, hogy
könyvtáraik elveszítették vonzerejüket. Az ipari
üzemekhez hasonlóan róluk is kiderült, hogy
nem felelnek meg a „piac” valódi keresletének.
1989 előtt a szocialista művelődéspolitika
büszkén hirdette, hogy a lakosság 22%-a láto
gatja a közkönyvtárakat. Csakhogy sokan csak
azért jártak oda, mert egyedül ott jutottak hozzá
bizonyos - a hivatalos politika által még megtűrt
- irodalomhoz és információkhoz.
1989-ben a helyzet egyik napról a másikra
megváltozott. Miközben a régi nyugat-berlini
könyvtárakban olvasói robbanás történt (az
Amerikai Emlékkönyvtárba pl. naponta 600-an
iratkoztak be és másfél óráig álltak sorba köny
vekért), ezalatt a régi Kelet-Berlin könyvtáraiban
halálos csend honolt. Az egykori NDK-ban 1990
első felében a kölcsönzések száma 50%-kal
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csökkent, ugyanakkor az állomány 30%-át mint
elavultat el kellett távolítani. Indokoltnak látszott a
könyvtárak bezárása, könyvtárosok elbocsátása.
1990-91-ben a keleti tartományok könyvtá
rosai rádöbbentek, hogy az egzisztenciájukról
van szó. Ezért minden alkalmat megragadtak,
hogy - kihasználva a régi tartományok segítő
akcióit - felújítsák állományukat, biztosítsák a
közönség által igényelt irodalmat, korszerű, új in
formációs szolgáltatásokkal nyerjék vissza olva
sótáborukat. Erőfeszítéseik nyomán a könyvtárhasználat a nagy visszaesés után részben ismét
normalizálódott.
Ebben a szituációban zajlott le 1990-91-ben
az a könyvtárszociolőgiai vizsgálat, mely tíz ke
letnémet város könyvtárában mérte fel a felnőtt
használók szokásait.
A vizsgálat megállapította, hogy a használók
többsége pontosan meghatározott céllal keresi
fel a könyvtárakat: 35% konkrét művet keresett,
39% precízen meghatározott témát. Mindössze
12% kért általánosságban „valami jót, valami
szépet”. A könyvtárhasználat indítéka elsősor
ban a tanulás (iskolai, szakmai vagy önképzés),
csökkenőben van az olvasásnak, mint szabadi
dős tevékenységnek a rangja. Az ismeretközlő
irodalom keresettsége dominál: a kérések 64%-a
erre irányult. (E téren az életkor meghatározó: a
16-25 éveseknél az ismeretközlő irodalom kéré
seinek aránya 89%, majd ez az arányszám kor
osztályonként csökken, az 50 éven felülieknél
már csak 36%.) Az egyes témakörök keresettségi sorrendje a következő:
- jogi kérdések (adózás, biztosítás, fo
gyasztói érdekvédelem stb.) 19%,
technika (a számítógépre vonatkozó iro
dalommal együtt) 13%,
gazdaság 12%,
nyelvtanulás 10%,
utazás 9%,
történelem (az aktuális politikatörténettel
együtt) 9%.
Az olvasói kívánságok 55%-a irányult könyv
re, a többi nem hagyományos dokumentumtí
pusra: AV anyagokra (19%), szabadlapos tájé
koztatóanyagokra (14%), periodikára (12%). A
vizsgálat tehát egyértelműen kimutatta a könyv
tárhasználati szokások erőteljes módosulását.
A megváltozott könyvtárhasználó más könyv
tárat és más szolgáltatást követel. A könyv
tárosoknak önkritikusan kell vizsgálniuk szakmai
magatartásukat. Minden könyvtárosi cselekvés
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mércéjének a használót kell tekinteni, ez a leg
főbb viszonyítási pont. Tudomásul kell venni: a
használó nem akarja, hogy „tanítsák”, hogy „ne
veljék”, hogy olvasását „irányítsák”, ahogyan azt
keleten a könyvtárosok még nem régen elkép
zelték, hanem szakszerű tájékoztatást és haté
kony kiszolgálást kíván.
(Katsányi Sándor)

93/188

PALMER, Judith - HARDING, Simon: Can
information users be classified like books? =
Libr.Inf.Res.News. 15.vol. 54.no. 1992. 12-16.p.
Bibliogr. 10 tétel.
Osztályozhatók-e az információhasználók a
könyvekhez hasonlóan?
Használó; Használói szokások; Információkeresés

Az információkeresés ugyanolyan sokszínű és
kaotikus tevékenység, mint a többi emberi meg
nyilvánulás. Lehetséges-e a kutatási/információs
problémák megoldási módja alapján - a tudo
mányágbeli, egyéni és szervezeti sajátságokat fi
gyelembe véve - osztályozni a kutatókat, akik egy
mezőgazdasági kutató intézet biokémiai, rovartani
és statisztikai osztályán dolgoznak? Erre keresett
választ a szerzőpáros egy félig strukturált kérdőív
és három teszt segítségével.
Először klaszter-elemzéssel öt csoportot ala
kítottak ki: 1. nem keresők (első sorban statiszti
kusok, akik ritkán keresnek információt problé
mamegoldáshoz; a számítógépet gyakran hasz
nálják, de nem információkeresésre); 2.
magányos áttekintők (információgyűjtési szoká
saik közé tartozik rengeteg folyóirat megrendelé
se, saját jelentős ismereteik és tapasztalatuk
használata, személyes kapcsolataik bevetése,
az információgyűjtés szokványos útjainak elveté
se); 3. bizonytalan, de öntudatos keresők (kevés
kapcsolattal rendelkeznek az intézeten kívül,
nem maguk választották témájukat, és számon
tartják részlegük hierarchikus szervezetét; rend
szeres könyvtárhasználók, de kissé kevésnek
érzik a könyvtárközi kölcsönzés és az online ka
talógus használatát, munkahelyük fizikai szerve
zete gyakran negatív hatást gyakorol rájuk); 4.
magabiztos gyűjtők (egy kivétellel rovartannal
foglalkoznak, tisztában vannak saját információs

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

Külföldi folyóirat-figyelő

magatartásukkal, tudják, hogy milyen folyói
ratokat követnek; nagy, szervezett reprint-gyűjteményük van, disszertációkat és online keresést
használnak; részt vesznek a szakmai közélet
ben, önállóan dolgoznak); 5. vadászok (e cso
port biokémikusokból állt, akik számára megszo
kott volt a nagy csoportokban való munka, jelen
tősek a külső kapcsolataik, kezdeményezőek
reprintjeik szétküldésében, online keresők).
A kognitív stílust két jellemzőn keresztül igye
keztek megragadni. Kreativitás szempontjából
az 1. és 3. csoport (fele részben nők) az enyhén
alkalmazkodóbb, a 2. és 5. csoport az újítók, a 4.
csoport az átlagos szinten állt. A tanulási stílus
tekintetében az 1. csoport inkább a reflektáló,
óvatos stílust kedveli, a 2. és 5. csoport tagjai
aktivisták, azaz mindent kipróbálnak, a 3. cso
port tagjai reflektálok, elméletiek vagy pragmatis
ták, míg a 4. csoport tagjai vonzódnak az elmé
leti stílushoz - az aktivista mellett.
A vizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy az
információs magatartásnak milyen fontos meg
határozója a tudományág; hogy egyáltalán, be
szélhetünk információs magatartásról, amelynek
vizsgálatakor tekintettel kell lennünk az emberek
kognitív stílusára; hogy bizonyos csoportok (3.)
külön figyelmet igényelnek; és a nők információkereső magatartása talán eltér a férfiakétól.
(Orbán Éva)
Lásd még
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Olvasáskufatás
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SÉGUIN, Francois: Bibliothéque publique et
faible lectorat = Doc.Bibl. 38.vol. 1992. 3.no.
149-154.p. Bibliogr. 20 tétel.
Rés. angol és spanyol nyelven.
A közkönyvtár és az „alig olvasók”
Közművelődési könyvtár; Olvasáskutatás; Olva
sásra nevelés

Québec lakóinak 43%-a valamilyen mértékű
olvasási nehézséggel küszködik. A szerző, aki

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

1990 februárjától egy évig tagja volt a montreali
városi könyvtár olvasástanítási és -népszerűsíté
si bizottságának, felsorolja, hogy a közműve
lődési könyvtáraknak miért kell a ritkán illetve
nagyon ritkán olvasók igényeihez mért szolgálta
tásokat kifejleszteniük. Miután bemutatja, hogy a
nem olvasás a társadalmi-gazdasági körülmé
nyek következménye, ismertet néhány módszert
arra, hogy a ritkán olvasók hogyan győzhetők
meg a közkönyvtárak szolgáltatásainak jobb
igénybevételéről, s eközben meghatározza a
könyvtárosok új szerepkörét.
(Autoref.)

Használók képzése
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LAGUARDIA, Cheryl: Renegade library instruction
= Libr.J. 117.VOI. 1992.16.no. 51-53.p.
Rendhagyó könyvtárhasználati oktatás
Használók képzése -felsőoktatásban; Tanterv,
óraterv

A cikk szerzője nemrégiben újra írta az egye
temi könyvtárhasználat tantervét a University of
Califomia, Santa Barbara Könyvtárában. A szakirodalom átnézése után kiderült számára, hogy
az irodalom nagy része nem kezdő felsőoktatási
hallgatók, hanem már valamilyen szintű könyv
tári szakismerettel rendelkezők számára íródott.
A kezdőknek szóló kevés szakirodalom is inkább
elméleti jellegű volt és nem adott a gyakorlati
képzéshez segítséget. Ráadásul az addig
használt munkafüzetek túl nagy hangsúlyt he
lyeztek a katalogizálási, besorolási (tételszer
kesztési) ismeretek átadására, amit a szerző el
akart kerülni, mondván, nem „kis könyv
tárosokat” akar képezni, hanem kellő ismerete
ket akar adni ahhoz, hogy a hallgatók önállóan el
tudják kezdeni a kutatásaikat. Egy folyóiratcikk
megtalálása többlépcsős keresésben (kezdve az
indexhasználattal, befejezve a polcon való meg
találással) komoly feladatot jelent egy kezdőnek,
nem is szólva a cikk-adatbázisokban való kere
sésről, melyben még a számítógéphasználatban
jártas hallgatók is gyakran elakadnak.
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A szakirodalom helyett a szerző inkább a sa
ját referenszkönyvtárosi tapasztalatára épített,
amiből az derült ki, hogy egyrészt alapvető szá
mítógéphasználati ismereteket (pl. mit kell meg
nyomni, hogy egyáltalán működjék a gép) kell
adni a hallgatóknak, másrészt meg kell ismertet
ni velük a könyvtár fő szolgálati pontjait, az
egyes gyűjteményrészek elhelyezkedését és
meg kell tanítani őket arra, hogyan kell kérdést
feltenni a számítógépnek. Az átdolgozott „Library
Skills” c. tantárgy éppen ezért tartalmaz egy kö
zös könyvtári sétát az állományrészek és szol
gáltatási pontok megismerésére, bemutatót a
Kongresszusi Könyvtár tárgyszójegyzékéről, kö
zösen végzett online kereséseket a könyvtár he
lyi katalógusában, továbbá ismerkedést a CDROM használatával.
A hallgatók csoportokban dolgoznak, ami
fejleszti az együttműködési készségüket, s amió
ta a tanár is együtt dolgozik velük, kevésbé
frusztráltak; mert a tanár továbbsegítheti őket,
ha elakadnak. A tanteremben kezdődő, majd a
könyvtárban folytatódó képzés végére a diákok
megismerik az alapvető könyvtári segéd
eszközöket és arra is képesek lesznek, hogy
önállóan keressenek és végül megtalálják a ke
resett dokumentumot.
A tanároktól és diákoktól kapott visszajelzé
sek kedvezőek voltak az új szempontok szerint
zajló könyvtárhasználati gyakorlatokról. A sike
ren felbuzdulva a szerző változtatott a szaktájé
koztatási bevezetőkön is: a tanárok kérésétől
függően, rövid online és ondiszk bemutatót ikta
tott be, melyet kiegészített a szaktárgy nyomta
tott dokumentumainak bemutatásával. Tanárkol
légáival megbeszéléseket folytatott, hogy kiderít
se, mit változtatnának, mivel egészítenék ki az
általa javasoltakat. A többség a számítógépes
rendszerek használatával kiegészített képzést
igényelte. Ezért a szerző az egyes szaktárgyak
hoz igazodó számítógépes keresési gyakorlatok
kal egészítette ki a képzést. Ennek eredménye
az lett, hogy a diákok az év végére megtanultak
önállóan keresni, s ha elakadtak, akkor is célirá
nyosan tudtak segítséget kérni a referenszkönyvtárostól.
A szerzőt az eltelt két év során szerzett ta
pasztalatai közül az lepte meg leginkább, hogy a
diákok milyen rendkívüli mértékben igénylik az
alapvető könyvtárhasználati ismereteket. A hely
zetet magyarázza az a tény, hogy Kaliforniában
sok helyen nincs betöltve az iskolai könyvtáros
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helye, tehát egyszerűen nincs, aki bevezesse a
hallgatókat a használatba. A könyvtárosok egy
része szerte az országban érzékeli azt az ellent
mondást, ami a hallgató és a könyvtár elvárása
között feszül. Mire van szüksége a használó
nak? Főképpen az online olvasói katalógus
használatára. Továbbra is vannak tanárok, akik
szívesebben tanítják a bibliográfiai ismereteket,
figyelmen kívül hagyva a hallgatók igényeit.
Azoknak a tanároknak viszont, akik inkább prak
tikus, gyakorlati ismereteket tanítanak, sokszor
bűntudatuk van. A szerző nem akarja kizárni a
bibliográfiai ismeretek oktatását sem, de a mai
diákok számára fontosabbnak tartja az online és
ondiszk keresés megtanítását.
(Kovács Katalin)

Lásd még 124

INFORMÁCIÓELŐÁLLÍTÁS,
-M E G JE LE N ÍTÉ S
ES -T E R JE S ZT É S

Audiovizuális, elektronikus, optikai informá
cióhordozók

93/191

Speciai issue on audiovisual librarianship and
CD technologies = IFLA J. 18.vol. 1992. 3.no.
198-273.p.

Rés. francia, német és spanyol nyelven cikken
ként.

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/2.

