FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁ
LAT

Használók képzése

94/074
HOGAN, Sharon A.: Educating users about
catalogues and cataloguing: the impossible
dream = Int.Cat.Bibl.Cont. 22.vol. 1993. 2.no.
23-26.p. Bibliogr. 15 tétel.
Hogyan oktassuk a használókat a katalógus
sal és a katalogizálással kapcsolatos tu d n i
valókra?
Cédulakatalógus;
képzése; Online katalógus

Dokumentum

Az 1930-as évektől kezdve a szakirodalom
bőségesen tárgyalja a katalógushasználat ne
hézségeit, különböző kérdőíves vizsgálatokkal il
lusztrálva az olvasók problémáit, módszereket
ajánlva a felhasználók képzéséhez. A 80-as
években az online katalógusok használatának
oktatása került az érdeklődés középpontjába.
A cédulakatalógusok korában folytatott
vizsgálatok azt mutatták, hogy a legnagyobb fel
használói csoport a diákság, amely feladatainak
megoldása érdekében keres irodalmat, hogy a
képzettséggel összefügg a katalógus használa
tának sikeressége, hogy a keresés során legin
kább használt katalógusadatok a szerző, a cím,
a tárgyszó, a raktári jelzet és a megjelenés éve.
Megállapították azt is, hogy az olvasók 70-80%-a
talál valamilyen releváns dokumentumot, és
hogy a sikertelen keresések 5-10%-ban tulajdo
níthatók annak a ténynek, hogy a keresett doku
mentum nincs meg a könyvtárban.
A sikertelenség okait kutató vizsgálatok a ka
talógushasználat nehézségeit a következő terü
leteken állapították meg: besorolási szabályok,
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túlzott általánosítás a tárgyi feltárásban, a „lásd”
és a „lásd még” utalók szerkezete, a cím szerinti
besorolás hiánya, a raktári jelzetek, az olvasó té
ves adatokat tud a keresett műről. A katalógus
szerkesztők csak egyetlen gondra találtak azon
nali megoldást: címük szerint is beosztották a
szerzős műveket. A felsorolt problémák jó tám
pontul szolgáltak a felhasználói képzésben.
A számítógépes katalógusok megjelenése
óta a felhasználókról és a katalógusokról szóló
cikkek túltengenék a szaksajtóban. A vizsgálati
módszerek közül a keresések elemzése vált a
legnépszerűbbé katalogizálók, rendszerszerve
zők és a felhasználókat oktatók számára egya
ránt. Kiderült, hogy a keresésnél a tárgy szerinti
megközelítés megelőzi a szerző szerintit, annak
ellenéré, hogy ennél követheti el az olvasó a leg
több hibát. Sok kudarcot eredményez a keresőkérdés helytelen bebillentyűzése, a szerzői ne
vek egyéni név és családnév elemének felcseré
lése, a névelővel kezdődő címek névelővel
kezdődő keresése. Online katalógusnál az olva
sónak nincs elképzelése az állomány nagyságá
ról, nem igazítják el különböző színű cédulák és
választóiapok.
Az online katalógus előnyeit úgy lehet csak
kihasználni és a keresés sikerét növelni, ha
megfelelő vizsgálatok folynak arról, hogy
1) mennyire voltak használhatók a hagyomá
nyos cédulakatalógusok,
2) milyen hatásúak a katalogizálási szabályok
és gyakorlatok állami, nemzeti illetve nemzetközi
hálózatokban,
3) milyen hatást gyakorol a használóra a mul
timédia, a szakértői rendszer és a mesterséges
intelligencia megjelenése.
Meg kell vizsgálni, megfelelnek-e egymásnak
a felhasználói műveletek és a jelenlegi katalogi
zálási szabályzatok. A szerzői név helytelen be
billentyűzése biztosan nem eredményez talála
tot. Lehet-e segíteni utalózással? Ezen még ke
vesen gondolkoztak. A keresési hatékonyság
javítására a következőket érdemes megfontolni:
1. A tartalmi visszakeresést javíthatja a
deszkriptorok folyamatos finomítása és automa
tikus cseréje.
2. Megfontolandó a monografikus művek tar
talomjegyzékének és mutatóinak, mint tartalomra
vonatkozó megjegyzéseknek a bevitele. Kérdés,
mennyiben segíti a használót, és mennyibe kerül?
3. A MARC szabványok lehetővé teszik az
összes dokumentumtípus egyetlen online kataló
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gusban való leírását. Kérdés, segíti-e vagy in
kább zavarja a felhasználót az egymástól eltérő
dokumentumok adatainak szereplése egyesített
indexekben?
4.
Ha a folyóiratok és a cikkek adatait egyet
len katalógusba integrálták, miért nem oldják
meg, hogy a cikkek alapján is hozzáférhető le
gyen a raktári jelzet, illetve a lelőhely?
Bár a katalógusok használata/használhatósága jó ötven éve tárgya a megjelenő tanul
mányoknak, egyelőre nem sokkal járultak hozzá
a felhasználók sikeréhez, sőt, az online kataló
gusokban a tárgy szerinti keresés kevésbé ered
ményes, mint a cédulakatalógusok idején volt.
Egyedül a szabványosítás hozhat sikereket a jö
vőben, összekötve a felhasználókra gyakorolt
hatás vizsgálatával.
(Berke Barnabásné)

94/075
REESE, Jean: CD-ROM end-user instruction:
issues and challenges = Microcomp.Inf.Manage.
IO.V01. 1993. 2.no. 131-154.p. Bibliogr.
CD-ROM használók képzése a Vanderbilt
Egyetemen (Nasville, Tenn.)

CD-ROM; Használók képzése -felsőoktatásban

Az elmúlt években a CD-ROM technológia
igen sokat fejlődött - ma már a CD-ROM szinte
hétköznapi információforrásnak számít a könyv
tárakban. Ennek következtében a legtöbb könyv
tár kénytelen szembenézni a használóképzés
követelményeivel. Annak ellenére, hogy a leg
több kiadó azt állítja, hogy a termékeit könnyű
használni, s nincs szükség különösebb képzés
re, ez nem egészen így van, s a könyvtárosok
nak sok időt kell eltölteniük azzal, hogy a külön
féle CD-ROM-okban keresnek. Milyen oktatási
lehetőségek közül választhatnak a könyv
tárosok? A cikk a szóba jöhető oktatási formákat
tekinti át.
(Autoref.)
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ROBERTSON, Joan E.: User education for
overseas students in higher education in
Scotland = J.Librariansh.Inf.Sci. 24.vol. 1992.
1.no. 33-51.p.

Külföldi hallgatók könyvtárhasználati képzé
se skót felsőoktatási intézményekben

Felmérés; Használók képzése -felsőoktatásban;
Külföldi hallgató

A könyvtárhasználati oktatás a 70-es évek
óta egyre növekvő szerephez jut az egyetemi
hallgatók képzésében. Úgy tűnik azonban, hogy
egy tényről elfelejtkeznek: nem minden hallgató
egyforma. A skót felsőoktatás egyre több külföldi
hallgatót toboroz, akik igen eltérő háttérrel és
kultúrával rendelkeznek, s sajátos elképzeléseik
vannak a könyvtárakról és könyvtárhasználatról.
A jelen cikk azt kívánja megvizsgálni, hogy a
külföldi hallgatóknak vannak-e kulturális és nyel
vi nehézségeik a könyvtárhasználat során; hogy
elég hatékony-e a könyvtárhasználati oktatás a
számukra; hogy a könyvtári személyzet mennyi
re van tisztában az ilyen hallgatók problémáival.
Két felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a
problémák valóságosak, s sok könyvtáros vagy
nincsen tisztában, vagy nem törődik azzal, hogy
ezek a nehézségek hogyan hatnak az érintett
hallgatók könyvtárhasználatára és egyetemi tel
jesítményére. A szerző megoldási módszereket
is javasol, és arra a következtetésre jut, hogy
több könyvtárosképzésre, és a könyvtárhaszná
lati programok hatékonyabb értékelésére van
szükség.
(Autoref.)

94/077
SILVA, Marcos - CARTWRIGHT, Glenn F.: The
design and implementation of Internet seminars
for library users and staff at McGill University =
Educ.lnf. II.V 0I. 1993. 2.no. 137-146.p. Bibliogr.
19 tétel.
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Az Internet oktatása a McGill Egyetem könyv
tárainak használói és könyvtárosai számára
Használók képzése -felsőfokú; Számítógép-háló
zat; Továbbképzés

A számítógépes hálózatok nemzetközi háló
zata, az Internet új kihívást jelent a könyvtárak
számára. Mind több forrás érhető el a hálózaton,
és egyre több ebből következően a felhasználók
segítségkérése is.
Jelenleg már több, mint négyszázra tehető az
online könyvtári katalógusok száma, tízszer
több, mint három évvel ezelőtt.
Az Interneten szolgáltató számítógépek szá
ma háromhavonként 30%-kal nő, az 1981-es
213-hoz képest jelenleg hozzávetőlegesen 750
ezer Internet cím található (ez alatt a cikk kelet
kezésének ideje, 1993 értendő - a referáló meg
jegyzése.) .
Az Internet fájlátviteii szolgáltatásának kö
szönhetően (File Transfer Protocol, FTP) azon
ban nemcsak online könyvtári katalógusok és
egyéb adatbázisok, hanem teljes szöveges
anyagok és bináris file-ok is küldhetőek és fogadhatóak ebben az elektronikus világban. Ez
tette lehetővé az ún. elektronikus publikálás és a
virtuális könyvtár kialakulását.
Sok dokumentum, tanulmány, periodika csak
elektronikus formában jelenik már meg. A tudo
mányos publikációk hivatkozásainak ezért egyre
növekvő részét képezik ezek a csak elektronikus
formában (pl. FTP-vel) elérhető dokumentumok.
A kanadai McGill Egyetemen csak a 80-as
évek végén nyílt lehetőség az Internethez való
kapcsolódásra. Az egész egyetemi közösség
azonban csak 1991-ben férhetett hozzá a külön
böző Internet szolgáltatásokhoz.
A nagymérvű felhasználás gyorsan világossá
tette, hogy szükség van valamilyen szervezett
formában az Internet források elérését célzó
használói oktatására. Ez az igény a könyvtári
személyzet, az oktatók és a hallgatók részéről
egyaránt jelentkezett.
Az egyetemi könyvtárban már jelentős számú
elektronikus forrást ismertek, többek között a
PACS-L (Public-Access Computer Systems Fo
rum) elektronikus konferenciának köszönhetően.
A különböző források elérését és használatát ne
hezítette, hogy ezeknek a használatához külön
böző nagygépes operációs rendszereket is is
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merni kellett, mint pl. UNIX, VM, TSO, amelyek
nehezebben kezelhetőek, mint a már ismert
egyetemi információs rendszer, a MUSIC (MultiUser System for Interative Computing).
Az egyetemi információs rendszeren ke
resztül elérhető elektronikus források bővülése
egyre nyilvánvalóbbá tette egy szervezett okta
tás bevezetését.
A könyvtár az egyetemi közösségnek kétféle
szemináriumot szervezett. Egyet a haladó fel
használóknak és egyet a még kevésbé gyakor
lottaknak. A szemináriumok bevezetésként rövid
áttekintést adtak az Internet történetéről. Ezután
az Internethez való csatlakozás hardver- és
szoftver-feltételeivel ismerkedtek meg a résztve
vők. A hallgatók számára a szemináriumok leg
érdekesebb részét az alkalmazások jelentették.
Miután a hallgatók megismerkedtek a telnet- és
az FTP-használat különböző lehetőségeivel,
önállóan kellett kereséseket végrehajtaniuk a sa
ját érdeklődési körükben a különböző Internet
források között.
A könyvtári személyzet érdeklődése a hálózathasználat kapcsán sokkal inkább a bibliográfiai
ellenőrzésre és a lelőhelyfelderítésre irányult.
A szemináriumok tapasztalata azt mutatta,
hogy az Internet jelentőségének növekedése
nyomán a könyvtárosoknak mind több ismeretet
kell elsajátítaniuk az új igények kielégítése érde
kében. A különböző ismeretek között a többféle
operációs rendszerek, a hálózati protokolok, az
Internet-eszközök, valamint a nagy- és személyi
számítógépek kezelésében kell mind nagyobb
jártasságot szerezniük.
(Moldován István)

94/078
WIGGINS, Marvin E. - HOWARD, Donald H.:
Developing support facilities for BYU’s bibliographic
instruction program = J.Acad.Librariansh. 19.vol.
1993. 3.no. 144-148.p. Bibliogr.
Gépi berendezések a használók képzésére a
Brigham Young Egyetemen
Használók képzése -felsőoktatásban; Oktatás
-számítógéppel

Használóképzésen kezdetben a hagyomá
nyos referenszmunkát értették. A könyvtárosok
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az egyetemi tanszékek útmutatásai alapján előa
dásokat dolgoztak ki és könyvtári gyakorlatokat
szerveztek. A programok a tantervekhez igazod
tak és a felsőoktatási intézmény valamennyi di
ákjára irányultak. A későbbiek során a használó
képzés színhelye a könyvtár mellett a technikai
lag jól felszerelt tanterem lett, s ma már ezek
továbbfejlesztésével lehetővé vált a számítógé
pes könyvtári szolgáltatások valamennyi típusá
nak bemutatása és tantermi - készségszintű elsajátítása.
Sikeres használóképzési program kidolgozá
sához a könyvtárosoknak ismerniük kell az
egyetem céljait, hogy ahhoz igazodó munkater
vet állítsanak össze (így támogatókat is sze
rezhetnek a tekintélyesebb oktatók közül). Két
kézikönyv ad praktikus tanácsokat a tervezési
szakaszhoz, a „The LIRT library instruction
handbook” és a „Model Statement of objectives
for academic bibliographic instruction”. Néhány
alapvető kérdés tisztázása (pl. hányadévesek
számára, milyen készségek elsajátítását, milyen
technikai felszereltség és személyzeti ellátottság
mellett kívánnak tanítani) szintén segít a helyes
tervezésben.
A Brigham Young Egyetem (BYU) könyv
tárosai a hetvenes évek végétől az egyetem öszszes diákjának felajánlották a használóképzés
ben való részvételt. Alapvető keresési stratégiákat
kívántak megtanítani az alsóbb évfolyamoknak,
míg a harmad- és negyedévesek számára egye
di kutatási igényeikhez igazodó irodalomhaszná
latot. 1980 elején az ún. English Composition ke
retében a könyvtár 5500 alsóéves diák számára
dolgozott ki képzési tervet. A képzés tantermi
foglalkozásokkal kezdődött és a könyvtárban
folytatódott. 1988-ban már 10 ezer hallgató vett
részt a használóképzésben. Majd az Egyetemi
Tanács úgy döntött, hogy a képzést minden
szakterületre és minden diákra ki kell terjeszteni.
Ez olyan léptékű bővítést jelentett mind a techni
kai eszközöket, mind a helyiségeket, mind a sze
mélyzetet illetően, hogy az egyetemnek is ko
moly támogatást kellett adnia. A Használóképzé
si Bizottság javaslatot dolgozott ki egy új
programra. Ez a korábbi 20-35 diákot befogadó
tanterem helyett 75 ülőhelyes tantermet terve
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zett, CD-ROM lejátszókkal, nagy képernyős vetí
tővel, helyi számítógéphálózattal. A nagyszabá
sú terv teljes egészében egy majdani új könyv
tárépület számára készült, a jelenlegi körülmény
ek egy, a mostani könyvtári szárnyon belül
kialakított tanterem felállítását tették lehetővé. Az
új tanterem technikailag jól felszerelt oktatószo
ba lett. A bővítések személyi vonzataként pedig
20 oktató könyvtárosra (akik persze részt
vesznek más könyvtári munkákban is), koordiná
torra, vezetőre és felügyelőre, valamint munkas
zobára volt szükség.
A program célja az önálló kutatási készség
kialakítása a helyi források (OPAC, CD-ROM, in
dexek) használatával, valamint online keresés
az RLIN-ben, OCLC-ben, Internetben.
A javaslatok megvalósításához a szükséges
pénzügyi támogatást 3 lépésben kapták meg,
így a fejlesztést fokozatosan hajtották végre.
Először - 3 hónap alatt - kialakították az új okta
tótermet a nagyképernyős vetítővel. A következő
szakaszban 20 terminált és CD-tornyot sze
reztek be, s kiépítették a helyi számítógépes há
lózatot. Ezt az Oktatási Minisztériumtól kapott tá
mogatásból finanszírozták. A 3. szakaszban
újabb 20 terminált és CD-tornyot állítottak be,
melynek költségeit az egyetem vezetése fe
dezte. Az új tanterem kihasználtsága az első
tanévben 80%-os volt. Egy félév során 320 fog
lalkozást tartanak, s évi 12 ezer diák vesz részt
a képzésben. Egy másik 50 ülőhelyes tanterem
ben, ahol a videókészülékek állnak, szükséges
sé vált még.egy nagy képernyős vetítővászon
beállítása (itt azok gyakorolhatnak, akiknek
egyelőre nincs szükségük a számítógépes isme
retekre).
Távlati terveikben 4 újabb, ún. TELE (techno
logy enhanced learning environment) tantermet
szeretnének felszerelni bemutató oktatás céljai
ra. Ez 200 rögzített helyet jelentene. További 3
TELE-terem pedig (egyenként 15 munkaállo
mással, 45 mozgatható üléssel) az egyedi gya
korlások céljait szolgálná. A jövőben a hiperszöveg, hiperkártya, a hanggal, képpel, illusztráció
val kombinált kompakt lemezek is a gyűjtemény
- és így az oktatás - részét fogják képezni.
(Kovács Katalin)
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